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Z Á P I S 

z 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 15. prosince 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
 

BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 33. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů 

 

2.1 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o 

činnosti Rady města Přerova od 33. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

2.1.1 Návrh na personální změny – materiál na stůl primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 590/6 v k.ú. Předmostí. 

p. Košutek 

3.2.2 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 

2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova části 

pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

p. Košutek 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  části 

pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky. 

p. Košutek 

3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova -   

pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 47/24, části p.č. 

st. 67 a části p.č. 33/2 vše  v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Košutek 

3.7.1 Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní 

evidenci 

Ing. Měřínský 

3.7.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu Ing. Měřínský 

3.7.3 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský 

3.7.4 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský 

3.7.5 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv – materiál na stůl primátor 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 19 Ing. Měřínský 

4.2 Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  Ing. Měřínský 

4.3 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov a. s. Ing. Měřínský 

4.4 Obecně závazná vyhláška č.../2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Ing. Měřínský 

4.5 Obecně závazná vyhláška č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her  

Ing. Měřínský 
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4.6 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelarů, z.s., základní 

organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na 

zpracování včelích produktů. 

Ing. Měřínský 

4.7 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní 

organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska 

Ing. Měřínský 

4.8 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Měřínský 

4.9 Mimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Měřínský 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6.2 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plán Michalov-

Žebračka - vydání 

p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou službou 

Trávník 1, Přerov – energetická opatření“  

Ing. Měřínský 

7.2 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do roku 

2018 

Ing. Měřínský 

7.3 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 Ing. Měřínský 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 2019 Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

10. Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     RSDr. Josef Nekl 

Ing. Tomáš Tužín 

Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

            

   

 

 

D. Hosté:     

    

 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych zahájil 34. zasedání Zastupitelstva. Je to 

zasedání, které probíhá v čase adventu, tak věřím, že tomu přizpůsobíme svůj věcný i citový přístup. 

Ti, kteří jste se elektronicky nezaprezentovali, například zastupitel Michal Chromec, udělejte tak. 

Děkuji. 

 

V úvodu ještě dovolte, abych přivítal i občany a abych konstatoval, že se musíme zabývat § 83, odst. 

2, to je tzv. střet zájmů, a proto se ptám, jestli některý ze zastupitelů hlásí střet zájmů, některé z věcí, 

která bude projednávána na dnešním zastupitelstvu. 

 

p. Pospíšilík: 

Jsem ve střetu zájmu v bodě 4.6. – jsem členem Českého svazu včelařů, a tento bod se týká dotace na 

léčení včel. V tomto bodě nebudu hlasovat. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je ještě někdo ve střetu zájmů? Nikdo nehlásí. 
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Dovolte, abych vás ještě poučil o tom, že podle zákona 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů je 

zastupitelstvo snímáno kamerovým systémem jednak v přímém přenosu a jednak pro pořízení 

zvukového a obrazového záznamu.  

Pokud jde o prezenci, je přítomno 28 zastupitelů. 

Omluveni: Mg. Vránová, Ph.D. 

 RSDr. Josef Nekl 

 Ing. Tomáš Tužín 

 

Nepřítomni: Marta Jandová 

 Ing. Petr Vrána 

 Mgr. Přemysl Dvorský 

 Mgr. Radovan Rašťák 

 

Jsme usnášeníschopni.  

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavili Mgr. Dvorský, Ph.D. a Mgr. Rašťák - je 

přítomno 30 zastupitelů. 

 

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva je ověřen a vyložen u zapisovatelky. Pokud k němu v průběhu 

jednání nebudou připomínky, bude považován za schválený. 

Program jste všichni obdrželi. Má někdo připomínku, doplnění? 

Dovolte, abych konstatoval jednu věc, která má vliv na program a to je usnesení rady                           

č. 3499/82/12/2017 – Rada po projednání bere zpět svůj návrh ve věci regulačního plánu Michalov 

Žebračka, neboť vyšly dodatečně najevo po semináři pro zastupitele, že to území má ještě i jiné 

parametry, kterými je potřeba se zabývat, především z pohledu ochrany přírody a krajiny. Rada včera 

usoudila, že bude daleko nejmoudřejší, tuto věc v této podobě neprojednat, projednat ji znovu v radě a 

s odbornými orgány a jako perfektnější předložit na dalším jednání zastupitelstva. Rada vzala svůj bod 

zpět a je to bod 6.2. 

Hlasování o programu bez bodu 6.2: 30 pro, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni 

(RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

Ověřovatelky zápisu: Mgr. Helena Netopilová a Ing. Alice Kutálková. 

Obě souhlasí. 

Hlasování o ověřovatelkách: 30 pro, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, 

Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou. 

 

 

 

992/34/1/2017 Zahájení, schválení programu 34. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

15. prosince 2017, 

 

2. schvaluje Mgr. Helenu Netopilovou a Ing. Alici Kutálkovou za ověřovatelky zápisu             

34. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z USNESENÍ RADY MĚSTA PŘEROVA A 

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 33. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA PŘEROVA. 
 

 

p. Marek Dostál: 

Mám několik věcí k těm radám. Jedna z těch věcí je taková drobnost. Upozornění na to, že oproti 

materiálu, který šel do rady a je to materiál 82/7/13.3, který se týká nájemních smluv a výběrového 

řízení na nájemní smlouvy bytů, tak máte 30 bodů. Jenom, ať to pochopíme. Někteří lidé samozřejmě 

se přihlásí na více bytů v tom výběrovém řízení a vy buď samozřejmě schvalujete, nebo neschvalujete, 

jestli dostane tento člověk nájemní smlouvu nebo nebude uzavřena smlouva. Tady jde o jednu věc, že 

paní, nebudu říkat, jak se jmenuje, žádala o byt na B. Němcové a zároveň o byt na Kratochvílové ulici. 

Ten ji nebyl přidělen, ale byl ji přidělen jenom na B. Němcové, ale v usnesení vám vypadl ten bod, to 

že ta Kratochvílova nebyla schválena. To jenom taková drobnost. Příště si na to dejte pozor. Nebo to 

opravte. 

Druhá věc se týká 81. schůze a jedná se o to schválení rozšíření toho mostečku u Riedlovy ulice, je to 

ten mosteček u toho Kormoránu. Jde o to, že byl tam už hotový projekt, který stál 90 tis. Kč a 

najednou se přišlo na to, že by se mohl ten most rozšířit i o cyklostezku. Já bych proti tomu nic neměl, 

kdyby to bylo navázáno na nějakou cyklostezku, ale jednak ten nový projekt bude stát podle odhadu 

kolem 350 tis. Kč, a to z toho důvodu, že v tom rozšíření se jedná taky o přeložky a vlastně je tam jiný 

režim postupu, to znamená, že tam musí dojít ke změně územního plánu. Ještě samozřejmě nevíme, o 

kolik to bude stát více, co se týká výstavby samotné, protože se musí zjistit v jakém stavu je ta 

mostovka. Já nerozumím tomu, proč by se to mělo najednou rozšířit, protože ten cyklista, jestli tam 

přijede po té Riedlově ulici k tomu mostku, a když si to představíte, tak fajn, bude moci přes něj těch 8 

metrů přejet, ale pak stejně bude muset slézt z toho kola, protože tam je přechod a chodník. Když už 

tedy nesleze na tom chodníku, tak nám vjede na ten přechod a srazí ho auto. Toto nechápu, proč 

bychom takto měli vyhazovat peníze, navíc když ten projekt za 90 tis. Kč už je hotový, tak ho jenom 

tak strčíme do šuplíku. To jenom tak, jak hospodaříme s penězi. 

Nicméně podám návrh na usnesení: ZM doporučuje radě: 

1. Zrušit usnesení 3353/81/6/2017 z 81. schůze rady konané dne 23.11.2017 

2. Schválit přípravu projektové dokumentace na obnovu mostu v ulici Riedlova ve 

stávajících šířkových parametrech. 

 

Ing. arch. Horký: 

Co se týče tohoto usnesení rady, já jsem tam byl navrhovatelem. Domnívám se, že pokud se něco staví 

na sto let, tak má smysl udělat to pořádně a ne nějaké poloviční řešení. Máme schváleno i v plánu 

mobility, že tady tímto místem má být trasována stezka pro cyklisty, a to, že momentálně není vyřešen 

přechod, který pan Dostál zmiňoval, vůbec nevadí. To se dá udělat relativně snadno, relativně levně. 

Na rozdíl od stavby nového mostu. Uvědomte si, že do toho mostu by se dalších 100 let neinvestovalo 

v takovém rozsahu, jako se to bude dělat teď. Důležité také je, že je mnohem levnější dát 90 tis. Kč 

bokem za projekt, který byl špatně zadán, než ten most bourat a rozšířit ho, kdybychom tam chtěli 

stavět cyklostezku.  Uvědomte si prosím, že je to významná spojnice sídliště Kopaniny a centra města. 

Denně tam prochází stovky lidí. Proč jim to znepříjemňovat, když už tam budeme investovat. Já 

rozhodně budu hlasovat proti navrženému usnesení pana Dostála. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Pokud se nemýlím, tak v tom projektovém týmu projektanta dělal pan Ing. Svák a vy jste s ním ve 

straně, ve výboru, tak nechápu, proč nějak nekomunikujete a proč se udělal ten projekt za 90 tis. Kč a 

nešlo udělat rovnou ten projekt, který chceme teď. Kdyby mi na to odpověděl Ing. Horký. 

 

 

 



6 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom poprosím pana Dostála o faktickou připomínku. Ne polemické věci, co se děje uvnitř strany. 

To opravdu není dobré.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Krátce odpovím na dotaz pana Dostála, jak je to s uzavíráním nájemních smluv k bytům, které byly ve 

výběrovém řízení. Ve výběrovém řízení bylo 6 obecních bytů. Rada schválila včera uzavření 

nájemních smluv ke všem 6 bytům, které byly volné. Je potřeba si přečíst řádně usnesení ze včerejšího 

dne. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Pane náměstku, mně nejde o to, jestli schválila nebo neschválila. Já vás upozorňuji na pochybení, 

které máte v usnesení, kde vám vypadl jeden bod, který stačilo jenom napsat bod 6, neschvaluje 

uzavření nájemní smlouvy k bytu, s paní, na Kratochvílové ulici. To vám z toho vypadlo. Chápete? Vy 

jste jí schválili byt na B. Němcové, ale ona neví vlastně, jestli nebude bydlet i na Kratochvílové ulici. 

To je celé. Já o voze, vy o koze.  

 

p. Zácha: 

Já jsem se před tím odhlásil z toho důvodu, že jsem předpokládal, že budete reagovat na tu Riedlovu 

ulici.  

Já mám čtyři připomínky k výstupům z rady.  

Navážu na to, co před chvílí řekl pan Košutek, a to je to, co jsme zmiňovali již na několika předešlých 

zasedáních. Rada zasedala včera.  Usnesení bylo zveřejněno dnes. Většina z nás, co nejsou 

uvolněnými politiky, chodí samozřejmě do zaměstnání. Vaše připomínka, že kdybyste si podrobně 

nastudovali. Toho času opravdu moc nebylo. Notabene, ten bod, který nyní projednáváme, se jmenuje 

plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady a informace o usnesení rady od 33. zasedání zastupitelstva. 

Za měsíc budeme mít 34 a ta včerejší rada zase upadne v zapomnění. Protože opravdu, jestli ta rada 

byla tak obsáhlá, jak byla, usnesení dneska bylo zveřejněno, tak velmi těžko se za těch pár hodin 

v tom orientujeme a velmi těžko se shání podklady od kolegů úředníků, když máme jakékoliv dotazy. 

To jenom faktická připomínka. 

A teď k příspěvkům z 81. rady, která byla 22.11., tak tam mám jeden konkrétní dotaz, usnesení 

3350/81/6/2017 – výjimka z územního opatření o stavební uzávěře hotel s restaurací na ulici Polní. 

Jestli jsem se správně informoval, tak se jedná o ten objekt vedle Auto Kelly, který je zrekonstruován. 

Dneska tam stojí lešení, tak bych se chtěl zeptat, jestli víme něco o investorovi této investiční akce. 

Jestli opravdu to bude hotel se vším všudy, jestli tam nemůže být schována, nechci říct ubytovna 

v pravém slova smyslu, ale jestli tam nemůže kvést ten obchod s těmi příspěvky na bydlení a jestli 

někdo jednal s investorem, jestli je to solidní investor a jestli opravdu tam bude hotel. Jestli tam 

nebude něco jiného. 

Druhá otázka – 81. rada, kdy se jedná o autobusovou zastávku na ulici Palackého. Nic proti, ale byly 

tam dva materiály, dva materiály po sobě v této radě a oba řeší projektovou dokumentaci na ulici 

Palackého, obě zadávají projektování těchto investičních akcí napřímo firmě Printes Ateliér a když 

jsem si vzal rekapitulaci za poslední dobu, tak Printes dělal zobousměrnění Palackého. Dotaz číslo 

jedna, jestli bylo vysoutěženo na základě výběrového řízení, nebo jestli bylo zadáno napřímo. 

Cyklostezka na Palackého, projektant zase Printes Ateliér, jestli bylo vysoutěženo výběrovým řízením, 

nebo zadáno napřímo.  

Dotaz číslo tři – autobusová zastávka a sjezd k pozemku k parcele číslo 37, proč je to rozděleno, jestli 

to nemohlo být v jednom materiálu a jestli nemohlo být, nebo proč nebylo vypsáno výběrové řízení, 

protože to, co uvádí odbor PRI, že tato projekční kancelář projektovala investiční akce ať je to 

zobousměrnění Palackého nebo tu cyklostezku, a že má všechny podklady, to je sice správné, ale 

kterákoliv vysoutěžená kancelář přebere digitální podklady a může projektovat dál. A když se dívám 

na ty částky, tak ono se to sčítá. Jedna ta akce v té 81. radě je za 173 tis. Kč, druhá za 155 tis. Kč. Tam 

je to sto tisíc, tam je to sto tisíc, ono mi to zavání jako dělení zakázky. Jednoduchá otázka, proč to 

takto je. Proč se to nevysoutěží, proč se zadává napřímo.  

Třetí podnět, a to mi stačí písemná odpověď, pokud nevíte z hlavy, je také schválení dodatku č. 1 

investiční akce na realizaci stavby s názvem Revitalizace parku na nám. Fr. Rasche, kde jsou 
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vícepráce a méněpráce a mě zarazilo u těch víceprací, že tam je kácení třech vzrostlých stromů. Ten 

projektant když projektoval, když bylo zadání od města, tak ty stromy tam byly. Předpokládám, že byl 

dendrologický posudek, jestli kácet nebo nekácet. Jak se toto mohlo opomenout, a to už se nebavím o 

rozsahu vyrovnávacího podkladu pod chodníky. Ten projektant přece kreslí a ví, co pod chodník 

přijde. To jenom upozorňuji na kvalitu vybraného projektanta a kvalitu projektové dokumentace.  

Čekám, kdy dostanu nějaké odpovědi.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

K prvnímu dotazu jak to bude s hotelem na Polní ulici – rada svým usnesením zahájila řízení. Teprve 

až proběhnou všechny kroky k té výjimce z opatření obecné povahy, teprve potom bude rada 

rozhodovat, zda schválí nebo neschválí výjimku. Ta firma v současné době žádné provozovny toho 

typu, jako je sociální ubytovna nemá, vím, že provozuje na nám. TGM Masarykovu kavárnu, pizzerii 

na nám. Svobody. O žádných ubytovnách nevím. Ale v každém případě uvidíme. Až proběhne řízení, 

tak teprve potom rada rozhodne, zda povolí či nepovolí výjimku z opatření obecné povahy. Tolik za 

mě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Palackého ulice, dotazy. Podle § 82 dostane pan Zácha písemnou odpověď do 30 dnů. To je naše 

povinnost. To zajistíme a splníme. 

Třetí dotaz, to chtěl písemně pan Zácha, takže dostane písemnou odpověď. Bylo tam ještě něco, pane 

zastupiteli? 

 

p. Zácha: 

Z toho, co jste řekl, pane primátore, nebylo.  

Rozumím tomu, jakým způsobem odpovídáte a jak hovoří zákon, ale domnívám se, že bychom si 

zasloužili, nebo já, jako zastupitel, alespoň stručnou odpověď na ty dotazy. O tom přece rozhodujete 

v radě a máte tady kolegy úředníky, kteří jsou v tomto kovaní. Přece vedoucí oddělení nebo odboru je 

schopný vystoupit a říct rozhodli jsme se proto, není to dělení zakázky, na zbytek vám odpovíme 

písemně. Myslím si, že odpovídáte zastupitele tím, že na všechno odpovíte písemně. To potom tady 

nemusíme sedět a můžeme to řešit po internetu třeba mailovou korespondencí, celé zastupitelstvo.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že to skutečně zveličujete. Je to, nebudu říkat nekorektní, ale nenuťte nás k tomu, abychom 

reagovali na vaše dotazy, které čtete z materiálů rady nebo zastupitelstva nepřesně. Chceme být přesní 

a využijeme zákonného ustanovení. To nám zákon umožňuje a tak se budeme chovat.  

 

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

Já bych se pokusil odpovědět na otázku ohledně Palackého. V krátké době by měly probíhat právě 

v této lokalitě tři stavby. To znamená stavba cyklostezky, stavba zálivu autobusového a přemístění 

zídky z důvodu uvolnění místa pro vybudování cyklostezky a sjezdu. Vzhledem k tomu, že zde 

probíhá vyřešení majetkoprávních vztahů, aby mohlo dojít ke koordinaci těchto staveb, proto byla 

vybrána vlastně jedna firma, aby mohla být projektová dokumentace sladěna ve všech třech stavbách.  

 

p. Zácha, faktická: 

Jenom prosím, já se snažím chovat také korektně, zkusme si odpustit poznámky typu, že nepřesně 

čtete z materiálů atd. Děkuji. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já mám za to, že zaznělo, že nechceme nepřesně odpovídat. To jenom pro pořádek. 

Co se týká stavu uvnitř politického hnutí Změna, tak to tady nebudu rozebírat.  

Co se týče toho, že pan Ing. Svák se podílel na projektu, jako subdodavatel vysoutěžené firmy – to je 

potřeba takto uvést. 

K bytu na B. Němcové – myslím si, že pokud rada města neschválí nějaký bod, tak prostě není 

schválený a není na to potřeba zvláštní usnesení. To dá rozum. Notabene, když schválila tento byt pro 
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někoho jiného, To je celkem jednoduché. Přijde mi to naprosto nadbytečné, abychom schvalovali 

neschválení.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Pane Horký, takže všechny ty ostatní body, které jsou v usnesení, když se ten byt neschválil těm 

ostatním, tak by se tam neměl uvést? Já jsem jenom upozornil na to, že chybí jeden bod v usnesení. Vy 

jste se jím museli zabývat, protože jste museli schvalovat nebo neschvalovat ten bod. Stačilo jenom 

napsat do toho usnesení. Vám prostě vypadl jeden bod a vy se bráníte tomu říct, ano, vypadl nám 

jeden bod. Tak sorry, jako. 

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Já to nebudu rozebírat do podrobnosti. Pokud se o tomto bodu nehlasovalo, tak není v zápise a pokud 

je zkonzumován jiným usnesením, tak je také zbytečné. Je to detail. Sám jste říkal, že je to jenom 

technická poznámka. Tak abychom se tady neudusali drobnostmi. 

 

p. Pospíšilík: 

Já bych se chtěl vrátit k Riedlově ulici a mostku. Je to opravdu velice frekventovaná část města, chodí  

tam pěší a cyklisté, je to hlavní trasa od Předmostí k nemocnici a Bečvě a opravdu ten mostek 

budujeme na sto let. To znamená, že pokud bychom budovali cyklostezku, zase bychom museli do 

toho rýpat a zase by se to muselo rozšiřovat. I pro současnou bezpečnost si myslím, že je to v pořádku, 

a tuto akci podporuji.  

 

Mgr. Kouba: 

Já také krátce k mostku. My nezpochybňujeme, že je dobré rozšířit ten mostek. Mně by zajímalo, a je 

to dotaz na Ing. arch. Horkého, co znamená, to slovní spojení, dáme bokem. Rozumím tomu tak, že 

jsme zbytečně utratili 90 tis. Kč. Nám se objevují, ve specifickém českém slovníku takové zajímavé 

výrazy, jako že odkloníme peníze, takže teď jsme dali bokem. Mně by zajímalo, za kým jde těch 90 ti. 

Kč. O tom byla podstata příspěvku pana Dostála, že jste utratili peníze za projektovou dokumentaci, 

pak jste zjistili, že by bylo dobré ten mostek rozšířit a vydáváte další peníze na novou projektovou 

dokumentaci a na rozšíření mostku. Takže to byla podstata dotazu a jestli byste se mohl vyjádřit, kdy 

došlo k té změně a klidně písemně do 30 dnů. 

 

Ing. Kohout: 

Já vysvětlím to dání bokem. Je to ve stejné rovině, jako těch 20 milionů za minulou politickou 

prezentaci, kdy se odepsaly projekty, které už nebudou realizovány. 

 

 

 

Hlasování o návrhu p. Marka Dostála (ZM doporučuje RM: 1. zrušit usnesení 3353/81/6/2017 z 81. 

schůze rady konané dne 23.11.2017 a 2. schválit přípravu projektové dokumentace na obnovu mostu 

v ulici Riedlova ve stávajících šířkových parametrech): 8 pro, 14 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 

nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

993/34/2/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Marka Dostála 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova zrušit usnesení Rady města Přerova 

č. 3353/81/6/2017 z 81. schůze konané dne 23.11.2017 

 

2. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova schválit přípravu projektové 

dokumentace na obnovu mostu v ulici Riedlova ve stávajících šířkových parametrech. 
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994/34/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 33. 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 33. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 25 pro, 5 se zdrželo, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 

omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

995/34/2/2017 Návrh na personální změny 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává z funkce předsedy místního výboru Popovice pana Vladimíra Pavlištíka, a to             

s účinností od 1. 1. 2018, 

 

2. volí do funkce předsedy místního výboru Popovice pana Vladimíra Rösse, a to s účinností      

od 1. 1. 2018. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

V tomto bodě pouze jednoduchá otázka, jestli pana Pavlíštíka někdo z vedení města alespoň oslovil? 

Jestli s ním jednal? Protože jestli mě paměť neklame, tak pan Pavlištík byl 13 let předsedou tohoto 

osadního výboru. Domnívám se, protože jsem v minulém volebním období pravidelně docházel do 

tohoto výboru, domnívám se, že práci, kterou odvedl, tak tato práce zaslouží poděkování, tak se ptám, 

jestli s ním někdo z vedení města jednal. To, co napsal pan Pavlištík jako osobní důvody, my, co ho 

známe, tak to má asi jiné roviny, které nepatří uvádět tady na zastupitelstvu. Já jsem mu poděkoval, 

kdyby vedení města na to zareagovalo také, protože 13 let někdo vedl osadní výbor, dával tomu svůj 

volný čas a pracoval pro jednu z místních částí. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já respektuji osobní důvody pana Pavlištíka a to je pro mě kriteriální důvod. Samozřejmě s panem 

Pavlištíkem budeme hovořit. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 7 se zdrželo, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. 

Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

996/34/3/2017 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 590/6 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 nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  pozemku p.č. 

590/6 ostatní plocha, o výměře 48 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. V.B. za cenu v čase a 

místě obvyklou 15 890,- Kč, ve znění přílohy. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 

usnesení a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě právního          

k jednání. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (p. Dostál, pí Jandová, Ing. Vrána), 3 

omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

997/34/3/2017 Převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerov  - pozemku 

p.č. 2625/19 v k.ú. Přerov - dohoda o zrušení kupní smlouvy 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy č. MMPr/SML/3707/2016,  kterou 

uzavřelo dne 11.10.2017 statutární město Přerov jako prodávají a L.M. jako kupující na  

pozemek p.č. 2625/19  zahrada v k.ú. Přerov, ve znění dle přílohy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle  bodu 1. návrhu 

usnesení. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík, faktická: 

Já jsem při minulém materiálu hlasoval pro a neukázalo se to na záznamovém zařízení. Mačkal jsem 

dvakrát, třikrát silně. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já upozorňuji, že na ovládacím zařízení je zřejmě porucha u pana Pospíšilíka. Vnímáte to tak? 

 

Obsluha hlasování: 

Ne. 

 

p. Pospíšilík: 

Zkusím v dalším hlasování. 
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Hlasování: 28 pro, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (p. Dostál, pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. 

Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

998/34/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova 

části pozemku p.č. 205 v k.ú. Přerov  - změna usnesení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje změnu svého usnesení č. 862/30/3/2017 přijatého na 30. zasedání dne 21.8.2017 a 

to tak, že původní usnesení  ve znění: 

 

Zastupitelstvu města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-

246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín IV-

Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

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

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

vklad práva do katastru nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s vyhotovením  geometrického 

plánu a znaleckého posudku 

 

se mění a nově zní: 

 

Zastupitelstvu města Přerova po projednání  schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 205 ost. plocha, geometrickým plánem č. 6317-

246/2016 onačené jako pozemek p.č. 205/2, zast. plocha  o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví  ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly, IČ 24729035 za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 10.500 ,- Kč, tj, 1.500 ,- Kč/m2, kdy převod pozemku je ve smyslu ustanovení §56 zák. č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů osvobozen od DPH a 

uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 1. Kupující uhradí správní poplatek za vklad práva do katastru 

nemovitostí. Kupující uhradil náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu  a znaleckého 

posudku 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 28.2.2018 

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: 29 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. 

Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 
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999/34/3/2017 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

části pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčičky 

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. 12 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

320-91/2017 označené jako díl „a“  o výměře 41 m2 v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů R.H.  a  Z.H.  za kupní cenu  12.300,- Kč, tj. 

300,- 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: 31.1.2018 

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 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. 

Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1000/34/3/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova -  pozemku p.č. 671 v k.ú. Penčičky 

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 

pozemku p.č. 671 vodní plocha, koryto vodního toku  přirozené nebo upravené, o výměře 

1232 m2 v k.ú. Penčičky, ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábř.  390/42, Nové Město, Praha 2 jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova -  části 

pozemku  p.č. 671  vodní plocha,  koryto vodního toku  přirozené nebo upravené, dle  

geometrického plánu č. 319-62/2017 se jedná o pozemek p.č. 671/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 64 m2 v k.ú. Penčičky, z vlastnictví  ČR – Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.  390/42, Nové Město, Praha 2. 

 

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

zánik předkupního práva dle bodu 1., k jednání o uzavření právního jednání dle bodu dle bodu 

2. návrhu usnesení a k podpisu návrhů na vklad práv do katastru nemovitostí na základě těchto 

právních jednání. 
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Hlasování: 30 pro, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. 

Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 
 

 

 

Ze zasedání Zastupitelstva města Přerova se omluvil ze zdravotních důvodů v 15.40 hodin p. Marek 

Dostál – je přítomno 29 zastupitelů. 

 

 

 

 

1001/34/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -   pozemků p.č. 47/19, p.č. 47/26, p.č. 47/23, p.č. 47/30, p.č. 

47/24, části p.č. st. 67 a části p.č. 33/2 vše  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. 47/19 ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví paní R.M. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 88.800, - 

cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi paní R.M., jako budoucím prodávajícím 

a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 1. Kupní 

smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže budoucímu 

kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, nejpozději však do 

5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/26  ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. Vinary u 

Přerova z vlastnictví pana L.M. do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 48.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi panem L.M., jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 2. 

Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí prodávající prokáže 

budoucímu kupujícímu, že předmět převodu není zatížen žádným věcným břemenem, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

3. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/23 ostatní plocha o výměře 60 m2 a pozemku p.č. 

47/30 ostatní plocha o výměře 61 m2 oba v k.ú. Vinary u Přerova ze společného jmění 

manželů Ing. Z.  a  E.D.  do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 96.800, - cena v 

místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi manželi Ing. Z.  a  E.D., jako 

prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 3. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

4. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 47/24  ostatní plocha o výměře 48  m2 v k.ú. Vinary    

u Přerova z vlastnictví pana Ing. K.B.    do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 

38.400,- Kč cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy mezi panem Ing. K.B.,  

jako prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako kupujícím ve znění dle přílohy č. 4. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

5. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. st. 67 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 

23 m2 a části pozemku p.č. 33/2 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 oba v k.ú. Vinary u 

Přerova ze společného jmění manželů O. a  D.R. za kupní cenu  800,- Kč/m2 cena v místě a 

čase obvyklá.  

Nejprve bude uzavřena budoucí kupní smlouva mezi manželi O.  a  D.R., jako budoucími 

prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím kupujícím ve znění dle přílohy č. 

5. Kupní smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne doručení geometrického plánu na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

kupujícímu, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.1.2018 

 

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

1., 2., 3., 4. a 5.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 4 nehlasovali, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, 

RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1002/34/3/2017 Odpis pohledávky z důvodu promlčení a její převod na mimoúčetní 

evidenci 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu promlčení odpis pohledávky              

na nájemném, poplatku z prodlení a zaplaceném kolkovném v celkové částce 634.481,00 Kč za panem 

I.O.,  za byt  v objektu k bydlení č.p.2491, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

5738/9 v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor v tomto bodě přijal souhlasné stanovisko. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já se chci zeptat pana zastupitele Dostála, on odchází? 
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p. Marek Dostál: 

Omluvil jsem se vedoucí Kanceláře primátora a tajemníkovi. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dobře, ale ve smyslu jednacího řádu řídícímu schůze. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, 

RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1003/34/3/2017 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na poplatku z prodlení v celkové částce 129.721,10 Kč za panem L.B.,  a to za byt             

v objektu k bydlení č.p.2148, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 1153 v k.ú. 

Přerov a za přístřeší v bytě v objektu k bydlení č.p.1829, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 925 v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor i toto usnesení doporučuje schválit. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, 

RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

 

1004/34/3/2017 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 J.K. nájemcem bytové 

jednotky v objektu k bydlení č.p. 1696, příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku 

p.č. 916 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města Přerova, a to 

na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a na poplatku a úroku z prodlení k 

datu 15.12.2017 v celkové částce 46.623,00 Kč. Dluh na nájemném činí 42.231,00 Kč a na 

poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 činí 4.392,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 46 měsíců/1.000,00 Kč a 1 měsíc/623,00 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. 
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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: 

Finanční a rozpočtový výbor i toto usnesení doporučuje schválit. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. 

Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1005/34/3/2017 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 O.P., bývalým 

nájemcem bytové jednotky  v objektu k bydlení č.p. 2534, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č. 5738/10 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu a 

na úroku z prodlení k datu 15.12.2017 v celkové částce 42.860,00 Kč. Dluh na nájemném činí 

41.411,00 Kč a na poplatku a úroku z prodlení k datu 15.12.2017 činí 1.449,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 1.000,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 42 měsíců/1.000,00 Kč a 1 

měsíc/860,00 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: 

Opět doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. 

Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1006/34/3/2017 Smlouva o zastavení pohledávek z pojistných smluv 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek z 

pojistných smluv č. ZP-P3/1754/04/LCD mezi Českou spořitelnou a.s., IČ: 45244782, se sídlem 
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Olbrachtova 1929/62, Praha 4 jako zástavním věřitelem a Bytovým družstvem Přerov, IČ: 26789388, 

se sídlem Přerov I – Město, nábř. Protifašistických bojovníků 3119/10 jako zástavcem a podpis 

Oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv (pro: Kooperativa pojišťovna 

a.s., Vienna Insurance Group). 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. 

Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

 

1007/34/4/2017 Rozpočtové opatření č. 19 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle 

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje přijmout toto rozpočtové opatření. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, 

RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1008/34/4/2017 Útulek pro zvířata - změna majitele účtu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o postoupení smlouvy o účtu mezi statutárním městem Přerov, 

Technickými službami města Přerova, s. r. o., se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov, IČ 

27841090 a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 

45244782, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

2. vydává vnitřní předpis č. .../17, kterým se ruší Vnitřní předpis č. 8/05 Statut trvalého 

peněžního fondu "Útulek pro zvířata" a související vnitřní předpisy, ve znění dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 
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Diskuse: 

Ing. Střelec: 

Samozřejmě, že tento fond bude zase otevřený, jako byl a bude používán na stejné priority, na 

financování útulku, jak to bylo a bude transparentní, takže čerpání i příjmy budou zveřejňovány na 

internetových stránkách útulku. 

 

Ing. Kohout: 

Opět doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 nepřítomni (pí Jandová, Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. 

Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1009/34/4/2017 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

 

1. schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace číslo 11-015-001-08, uzavřené dne 05.05.2008 mezi statutárním městem Přerov jako 

předávajícím a společností Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-Město, 

Blahoslavova 1499/7, jako příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 

ze dne 27.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 

5 ze dne 17.12.2012, dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016 a 

dodatku č. 8 ze dne 24.11.2016, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. Návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Pí Tomaníková: 

V tomto materiálu mě zarazila informace, že již dnes jsou přislíbeny navíc realizovat položky. O 

navýšení dotace pro tuto společnost není uvažováno v tomto dodatku. Je požadováno městem 

bezplatné poskytnutí šaten, což představuje 210.894 Kč. Souhlasím se stanoviskem ekonomiky, že se 

jedná o skrytou formu podpory. O tuto částku je třeba navýšit dotaci. 

Položka za energie na základě výběrového řízení je rovněž rozhodnutím města. Možná, že by Teplo 

samostatným výběrovým řízením získalo lepší podmínky. Ale město rozhodlo, že i Teplo se bude řídit 

výsledkem jejího výběrového řízení. 

Příslib bezplatného zprovoznění ledu v červenci je rovněž požadavek města na společnost. Výsledek 

hospodaření na sportovištích za rok 2016 byl 19.000 Kč do plusu. Takže není předpoklad, že by ze 

zisku sportovišť tyto částky byly pokryty. Dle dostupných informací představenstvo Tepla, kde jsou 

zástupci koalice, odsouhlasilo navýšení dotace v souladu s požadavkem Tepla. V současné době 

nemůžeme zde od stolu navrhnout úpravy rozpočtu a jeho jednotlivých položek, tak aby byla pokryta 

navýšená dotace. V případě neodsouhlasení rozpočtu bychom pracovali s rozpočtovým provizoriem, 

což není dobré. Rovněž vím, že roční dotace se dle smlouvy vyrovnává dle pravidel určených 

smlouvou. Nebudu se zde zabývat jednotlivými body této smlouvy. Většinu jich známe, ale jestli 

společnost dnes ví o položkách, které se navýší, proč by měla město sponzorovat tato společnost až do 

doby ročního vyrovnání nákladů a dotace. Uvědomme si, že bude nové funkční období. Chápu, že 

noví zastupitelé budou přebírat smlouvy, jejich plnění. Ale proč se s tímto vzniklým problémem 

nemůžeme vyrovnat sami? 
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Proto navrhuji:  

ZM po projednání: 

1. neschvaluje dodatek č. 9 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

2. ukládá RM zpracovat nový dodatek č. 9 na objem dotace 15.690.321 Kč a předložit jej 

v lednu na Zastupitelstvo města Přerova. Rovněž v lednu předložit rozpočtové opatření 

na navýšení dotace pro Teplo Přerov, a.s. o 2.065.321 Kč.  

Pokud toto odsouhlasíme, bude město pracovat s rozpočtem odsouhlaseným a zajišťovat provoz 

města. Když 22.1. odsouhlasíme nový dodatek č. 9 bude mít i Teplo dotaci od ledna 2018. 

 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor v tomto bodě nepřijal usnesení. 

 

MUDr. Chromec: 

Já jsem byl vyzván, abych podpořil návrh paní Tomaníkové, i když jsem se podivoval nad tím, proč 

tento návrh nepřednese pan Ing. Vrána. Při studiu materiálu jsem narazil na jednu zajímavou věc, se 

kterou vás musím seznámit. Četl jsem zprávu předsedy dozorčí rady společnosti Teplo za rok 2016 

pana Ing. Vladimíra Samka, ve které se píše: „V souladu s rozhodnutí evropské komise číslo 2012/21 

EU byl uveden vztah statutárního města a společnosti s dodatkem číslo 7 smlouvy o dotaci a bylo 

stanoveno, že platba statutárního města společnosti za sportoviště bude pokrývat pouze nezbytné 

náklady na jejich provoz plus stanovený přiměřený zisk. Došlo k oddělení financování přípravy a 

realizace investic, které tak zcela přešly pod statutární město. Protože v důsledku realizace řady 

minulých investic financovaných s podporou státu bylo povinností společnosti Teplo udržet tyto 

investice v provozu po dobu 5 let beze změny investora, nebylo možno ukončit mezi partnery stávající 

smluvní vztah.“  

Proto v souladu s platnou legislativou skončí stávající smlouva o pronájmu sportovišť v roce 2018, a 

to 31.12.2018 a statutární město Přerov bude muset na nového pronajímatele (provozovatele) vypsat 

nové otevřené výběrové řízení. Stav, kdy došlo k oddělení pronajímatele, provozovatele a 

zajišťovatele investic je sice pochopitelný a podle zákona v pořádku, ale nicméně přinese to 

nepochybně jisté problémy. Já vidím hlavní problém v tom, že my se tu přeme o to, jestli dáme Teplo 

o 2 mil. Kč víc, ale my musíme mít 31.12. vyřešeno, kdo bude ta sportoviště provozovat pod Teplem, 

a protože to má být otevřené řízení, tak si myslím, že v průběhu příštího roku, a to co nejdřív, by mělo 

být jednáno o tom, kdo bude ta sportoviště pro nás provozovat a spravovat. Tak si myslím, že k tomu 

co navrhovala paní Tomaníková, bych přidal to, že by se rada měla vyjádřit k tomu, jaký má záměr, 

jak realizovat to výběrové řízení, abychom bezkonfliktně přešli do spolupráce s někým dalším. Může 

to být nějaká organizace městská, nebo to může být cizí subjekt. V každém případě by to mělo být 

podrobeno podle Evropské unie výběrovému řízení. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Na pana Chromce – odbor majetku má za úkol nejpozději do únorové rady navrhnout dvě varianty 

řešení na provoz sportovišť města od roku 2019, a to ve variantě výběrové řízení na externího 

provozovatele a ve variantě, že by to byla nějaká příspěvková organizace nebo organizace města. Čili 

únorová rada se tím bude zabývat a později to půjde do dalších orgánů města. To je, co se týká toho 

provozu po roce 2018. 

K té výši příspěvku – když jsme stanovovali výši dotace na rok 2016, tak se nevycházelo ze ztráty, 

kterou měla společnost Teplo v roce 2014, kdy měla ztrátu necelých 10 mil. Kč, ale vycházelo se 

z průměru za nějakých pět, šest let a právě tam byla ta ztráta 13 mil. Kč, a proto byla navržena i ta 

výše dotace v částce 13 mil. Kč, kdy tady Teplo argumentuje tím, že proti roku 2016 očekává o 2 mil. 

Kč vyšší náklady, tak já, když si budu dodržovat stejnou logiku v jaké jsme došli při navržení té částky 

13 mil. Kč, tak mám tady průměr za posledních 5 let ztrátu 10.628.000 Kč, čili pokud k této průměrné 

ztrátě 10.628.000 Kč připočtu ty 2 mil. Kč, které Teplo očekává navíc, oproti tomu předchozímu roku, 

tak stejně ta částka bude dostatečná na to, aby ta dotace pokryla očekávanou ztrátu. 

Pokud se bavíme o průměru za nějaké období, ta dotace je dostatečná. 

Pokud se bavíme o tom posledním roce, který je k dispozici, tak to Teplo by tu dotaci dostatečnou 

nemělo, v každém případě dojde potom k vyúčtování.  

Dodržme stejnou logiku a pokračujme v tom. Ta dotace by Teplu měla stačit.  
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Ing. Mazochová: 

Paní Tomaníková shrnula asi vše, co bych řekla já. Já to považuji za rozumný návrh.  

K tomu co řekl pan Měřínský – nevím, jestli se to dá srovnávat, ale rozhodně obchodní společnosti 

když tvoří plán, tak jej netvoří tak, že by dělali průměr za 5 let. Mně to připadá stejně lichý argument, 

jako kdybych řekla, že v roce 2015 byly výdaje města přes 600 milionů Kč a teď budeme schvalovat 

rozpočet na 800 mil. Kč. To se prostě takto nedá říct.  

 

PhDr. Pospíšil: 

Já podpořím návrh paní Tomaníkové. Jako člen dozorčí rady ani jinak nemohu. Je potřeba si 

uvědomit, že společnost Teplo vede oddělené účetnictví na provoz sportovních zařízení. To tady 

nepadlo.  

Teplo nemůžeme ze svých prostředků sponzorovat sportoviště. To by byl sponzorský dar. Nebo by to 

šlo z čistého zisku. Nejsem ekonom, moc se v tom neorientuji, ale je to prostě tak. 

Argument, který zazněl od pana náměstka na Finančním a rozpočtovém výboru, že je Teplo dost 

bohaté, aby to utáhlo, to je naprosto lichý, už z tohoto pohledu, že a.s. Teplo má v předmětu činnosti 

výrobu a distribuci tepla a na to může vynakládat náklady a z těch nákladů se vypočítává také cena za 

prodej tepla a zvlášť vede účetnictví o sportovištích.  

Když té společnosti ty 2 mil. Kč nedáme, z čeho to zaplatí? 

Členka představenstva paní Mazochová tady řekla velice důležitou věc. Vycházejme z objektivních 

údajů, které k dispozici jsou. Ty vyjmenovala paní Tomaníková. To znamená šatny zdarma, teplo 

navíc, mzdy podle podepsané kolektivní smlouvy dělají navíc 1.400.000 Kč. To jsou markantní a 

hmatatelná čísla, a pokud to Teplo nedostane, z čeho to Teplo bude platit? 

 

p. Zácha: 

První věc, která mně malinko zaráží je, že v představenstvu Tepla to bylo projednáno, představenstvo 

vede kolega Vrána, který dnes není přítomen, ale děkuji paní Mazochové, která je v představenstvu. 

Tak, jak to dneska okomentovala, tak jestli se nepletu, tak představenstvo schválilo tu vyšší částku. 

Členové představenstva, členové koalice to přenesli na radu, tam proběhla pravděpodobně nějaká 

debata, ale mě zaráží, jestli už dneska víme, že se bavíme o 2 mil. Kč, které tam prokazatelně budou, 

proč se tak bráníme to tomu Teplu dát? To jenom hřešíme na to, že Teplo je městská „bohatá“ 

společnost a bude sanovat celý rok prostě 2 miliony a až to vykáží, tak my jim to doplatíme zpětně? 

Proč se tomu tak strašně bráníme, když víte, a to Teplo to doložilo, v představenstvu to bylo 

projednáno, že tam tato částka je a je prokazatelná. Já tomu nerozumím. Já si myslím, že to, co 

navrhuje paní Tomaníková, je naprosto věcné. Malinko mi připadá, že možná budeme někteří 

napadáni, že blokujeme rozpočet, že Teplo nebude moci čerpat, ale to není pravda.  

Pojďme podpořit návrh paní Tomaníkové a v lednu to přivést na pravou míru. Nikdo nechce Teplo 

předotovat atd. Proč by to mělo Teplo táhnout celý rok ze svých peněz? 

 

Ing. arch. Horký: 

Já tady možná něco úplně nechápu. My jsme zastupitelé města Přerova a máme bojovat za 

zastupitelstvo a město Přerov. Nikoliv za společnost Teplo Přerov. Proč máme vydávat ze svého 

rozpočtu více peněz? Máme uzavřenou smlouvu, Teplo Přerov se může snažit lépe hospodařit, a 

pokud na konci roku vykáže, že ztráta byla vyšší, tak smlouva přece říká, že to doplatíme. To je 

naprosto v pořádku. 

My se máme postavit za město jako zastupitelé. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já se ohrazuji proti tomu, co řekl pan Pospíšil, že jsem tady řekl, že Teplo Přerov je dost bohaté na to, 

aby sponzorovalo město Přerov. Nevymýšlejte si takové nesmysly. Budu rád, když budete mluvit 

seriózně na zasedání zastupitelstva. 

Já se vrátím k tomu, my když jsme stanovovali výši dotace Teplu pro rok 2016, neřekli jsme, Teplo, ty 

jsi mělo v roce 2014 ztrátu 10 milionů, dostaneš 10 milionů. Řekli jsme, ty máš v průměru ztrátu za 

předchozích 5 let ztrátu 13 milionů, dáme ti 13 milionů. Proto tady se bavíme o tom, že když dneska 

počítáme ztrátu za předchozí období 5 let, je to 10.628.000 Kč, i když očekávám, že bude ta ztráta o 2 

miliony vyšší, pořád se krásně vejdeme do 13 milionů. 
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Pí Tomaníková, faktická: 

Já bych chtěla na Ing. arch Horkého – nejen, že jsem zastupitelka města a mám hájit hospodaření 

města, ale jsem také klientkou společnosti Teplo, kde já platím za teplo. Nevím, proč by tato 

společnost, i když je stoprocentní majitel město, měla sponzorovat rozpočet města. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Chci říct paní Tomaníkové, že tak to není. To už je na hranici demagogie. 

 

Ing. Kohout: 

Já to vnímám jako zastupitel, který není ve střetu zájmů v tomto bodě a jednoznačně vyjadřuji 

podporu Ing. Měřínskému, protože nikdo do této chvíle neřekl, jaká skutečná ztráta Tepla ve vztahu 

k provozování sportovišť bude. Předpoklady jsou, že ta ztráta bude stejná, jak byla v minulosti a bude 

se pohybovat v částkách, jak avizuje pan náměstek. 

Nerozumím jedné věci, proč bychom takto solventní společnosti měli vyhrazovat v rozpočtu 2 miliony 

Kč, když ještě nejsme přesvědčeni o tom, že bude vyčerpaná.  

Nikdo nechce společnost Teplo poškodit, omezovat její nároky, které jí plynou ze smlouvy.  

Opravdu bych rozlišit mezi platbami za teplo a platbami na provoz sportovišť. To jsou dvě kapitoly, 

které spolu nesouvisí. Právě ta platba za provoz sportovišť je jasně omezená tou smlouvou, kterou má 

Teplo uzavřenou. Je jím zavázáno zastupitelstvo a my se jí budeme muset řídit. 

Nemám problém, pokud všechny ukazatele budou ukazovat, že to roste nahoru, jednat na začátku 

příštího roku o tom, že se bude dodatek číslo 9 měnit nebo bude nahrazen 10. Nevím, proč by to mělo 

být kolidující s rozpočtem. Zatím ani toto usnesení nemá k tomu žádný vztah. 

 

Ing. Hermély: 

Protože jsem do té věci nebyl úplně vtažen a „pouze“ jsem si zjišťoval další informace z více zdrojů, 

všichni určitě víme, že provozování městských sportovišť nemůže být nikdy ziskové. Už teď se 

ukazuje, při tomto způsobu vyúčtování, provoz sportovišť, jejich správy a údržby, že provozování 

sportovišť a.s., byť ve stoprocentním majetku města, která je určena za účelem úplně jiným 

podnikatelským záměrem, za účelem tvorby zisku, nemá úplně logiku. Proto tady s potěšením jsem 

slyšel informaci Ing. Měřínského, že v únoru má proběhnout návrh další vývoje a dalšího řešení ve 

variantách, přičemž jedna varianta může být nějaká příspěvkovka, která by ta sportoviště měla 

spravovat. V tuto chvíli já to vnímám tak, že se bavíme pouze o tom, jestli předem zagarantujeme 

společnosti Teplo předem předpokládanou ztrátu, která zřejmě vznikne, nebo ji vyplatíme až po 

vyúčtování.  

Tady nikdo neříká, že by to to Teplo nemělo dostat, pokud to dostatečně prokáže. Z mého pohledu 

tady děláme velkou bublinu z něčeho, co ani bublina není. Z mého pohledu je úplně jedno, jestli ty 

peníze slíbíme dopředu, nebo je potom vyplatíme na základě vyúčtování, které proběhne a může 

proběhnout na základě standardní smlouvy, což jste tady zmiňovali. Já nevím, o co se tu jedná. Pakliže 

představenstvo Tepla, které je složeno ze zástupců města doporučuje přijmout těch 15 milionů, 

přikláním se spíše k návrhu paní Tomaníkové. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych se připojil k panu Hermélymu. Já si myslím, že z toho děláme drama, protože stejně to Teplo 

dostane. Dostane to ve vyúčtování za rok 2018. My tady řešíme opravdu, jestli to dostane dopředu 

v zálohách, nebo na konci. Pardon, jak tady bylo řečeno, jakou ztrátu potáhne celý rok? Ne tu ztrátu 2 

mil. Kč. Potáhne maximálně každý měsíc ztrátu jedné dvanáctiny. O čem se tady bavíme? 

Bavme se o tom, že ti občané si mohou myslet, že snad zastupitelstvo ty peníze tomu Teplu nedá. Ono 

mu je dá. Na to jsou schválené smlouvy, jak tady bylo jasně řečeno, že pokud bude ztráta o 2 mil. Kč 

vyšší, tak to prostě dostanou. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já nezpochybňuji, že Teplo ty peníze dostane. Já znovu připomínám, Teplo, a.s. má v předmětu 

činnosti v obchodním rejstříku výrobu a distribuci tepla. Nemá tam spravování sportovišť. To dělá na 

zvláštní smlouvu na základě smluvního vztahu a na základě toho vede účetnictví o správě sportovišť. 



22 

 

Já bych se chtěl zeptat pana náměstka – může společnost Teplo v průběhu roku, když nedosáhne na ty 

2 mil. Kč z prostředků a.s. dotovat městská sportovní zařízení legálně? Jednou dvanáctinou každý 

měsíc? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Všichni argumentujete, aniž znáte obsah smlouvy. Já děkuji panu Hermélymu, jak k tomu přistoupil. 

Hospodaření a provoz sportovišť je na základě zvláštní smlouvy, která je soukromoprávním 

kontraktem. „Článek 3 – příjemce je povinen písemnou specifikací uvedenou v článku 3, to je to 

vyúčtování, na kterou dostal dotaci, lépe řečeno zálohu, provozní zálohu.“ 

Začněme se na to dívat normálně, „předložit magistrátu města nejpozději do 28.2.“ 

Vraťme se k tomu problému po 28.2. neboť vycházím z usnesení představenstva. Ani usnesení 

představenstva nekonstatuje, že ta ztráta je 2 mil. Kč, ale v současné době je 1.768.000 Kč a 

pravděpodobně bude jiná. Konečná bude známá v únoru 2018. Tak odložme všechny problémy, které 

jsme dnes přinesli na zastupitelstvo, respektujme smlouvu a chovejme se podle soukromoprávní 

smlouvy mezi Teplem a městem. Tak to je. Je to velmi srozumitelné. Všechno ostatní spojovat 

s hospodařením a.s., její hlavní činností nebo s rozpočtem je lichá argumentace.  

 

Ing. Mazochová: 

Chci upřesnit, že všichni tady tvrdíte, že automaticky to Teplo dostane. Není to pravda. Pokud to 

dopadne tak, jak je teď plán, samozřejmě to nemůžu vědět, v této chvíli jsme přesvědčeni, že ten plán 

bude vyšší o 15%, to znamená, že příští zastupitelstvo, ne toto, za rok 2018, příští zastupitelstvo v roce 

2019 bude muset uzavřít nový dodatek. To je ten důvod, proč nechci nechávat tady kostlivce ve skříni, 

protože příští zastupitelstvo. Není to automaticky, že město to dorovná. Musí být uzavřen 

zastupitelstvem dodatek.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Není to pravda. Teplo vyúčtuje provozní prostředky, které dostalo jako zálohu 28.2. ze smlouvy, 

přijde s tím k orgánům města a orgány města řeknou ano, tady je ztráta, kterou neseme a poneseme. 

Tady ji doplatíme.  

Není to pravda, my nemusíme uzavírat dodatek.  

Já prosím, abychom se chovali v duchu platné a uzavřené smlouvy. 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavila v 16.15 hodin pí Marta Jandová – je přítomno 

30 zastupitelů. 

 

 

 

Pí Tomaníková, faktická: 

Nevím, proč by Teplo mělo 12 měsíců sponzorovat město a za druhé, jestli ta předpokládaná ztráta 

bude 15%, tak teprve až posoudí finanční odbor, co je nad 10% tak by mohlo zastupitelstvo 

odsouhlasit tu dotaci. 

Proto trvám, abychom hlasovali o mém protinávrhu. 

 

Mgr. Rašťák: 

Pořád vnímám ty dva problémy, které nastolila paní Tomaníková a v podstatě potvrdila paní 

Mazochová. My jsme tady o tomto problému velmi dlouho diskutovali. I na rozpočtovém výboru. Ne 

s úplně jasným závěrem. Uvědomme si, že máme před sebou za chvíli schvalování rozpočtu města na 

rok 2018 a jistě všichni máme zájem na tom, aby ten rozpočet byl hladce schválen i v tomto bodu. My 

vnímáme a potvrzuje nám to výsledek představenstva společnosti Teplo, které je z velké části složeno 

právě z představitelů rady, že ten rozpočet, tak jak společnost Teplo vytvořila je správný v tom 

rozsahu financování o těch 15 mil. Kč a že rada nerespektovala toto, rozporuje tento rozpočet a říká 

Teplu, vy se hluboce mýlíte, vy jste schopni zafinancovat to jiným způsobem a říká jim jasně, že jste 

schopni mít rozpočet v rozsahu dotace 13 mil. Kč. Rada to rozporuje, je tam stejné složení, téměř, a 

představenstvo Teplo říká ne, my potřebujeme 15 mil. Kč a rozpočet je připraven na dotaci 15 mil. Kč. 
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Tady je poměrně hluboký rozpor a nedivte se, že my jako zastupitelé tady se snažíme nějakým 

způsobem a to je ten návrh toho usnesení paní Tomaníkové, aby se tato věc vyřešila už teď, protože 

my tady za rok už nemusíme být. A ta paměť už bude jiná a noví zastupitelé se tady budou dohadovat 

a říkat, proč to Teplo souhlasilo s takovým rozpočtem, když vědělo, že to nebude moci ufinancovat, 

navíc, když ty požadavky jsou jasné, že většina těch požadavků je dána rozhodnutím rady. Jednak 

financování navýšených mezd, které je nutné, protože jestli se navýšily mzdy u většiny obyvatelstva 

přibližně o 10 nebo 15%, tak muselo Teplo logicky reagovat a další jsou požadavky navíc, které 

nebyly v roce 2017. 

Já bych se přimlouval, abychom našli způsob, jak už teď vyřešit rozpor mezi radou a představenstvem 

Tepla, aby to nemuselo řešit budoucí zastupitelstvo. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Musím konstatovat, že to bude řešit ještě toto zastupitelstvo na základě uzavřené smlouvy k  28.2. na 

základě vyúčtování v průběhu března. Prosím, nedramatizujte, jako členové orgánu Teplo, a.s. na půdě 

zastupitelstva.  

Když jsem se vás ptal, je tady někdo ve střetu zájmu, nikdo není. Je to elementární střet zájmu, ale 

nikdo z vás ho neohlásil.  

Další věc, ale já to nechci dramatizovat. Takovou běžnou účetní záležitost a závazek, který je 

standardně plněn, my nejsme schopni řešit na úrovni platné smlouvy? 

Navíc, jak jsem se dočetl v důvodové zprávě, předseda představenstva byl s tím návrhem srozuměn a 

dokonce s ním souhlasil dne 24.10. při předběžném projednání. Že nebyl v radě, to není významné. 

Rada byla usnášeníschopná.  

Já nepodpořím ten návrh, který předložila paní Tomaníková.  

Jednak bychom měli konstatovat, že neschvalujeme návrh dodatku. Druhá věc, uložit radě tuto věc, to 

nejde. Snad doporučit radě. Rada není podřízena zastupitelstvu. Je pouze jemu odpovědna.  

 

p. Zácha, faktická: 

Já se chci zeptat, pane primátore, teď na základě vašeho vystoupení, jestliže jste jako primátor a 

předsedající této schůze přesvědčen, že tady dochází k elementárnímu střetu zájmu, jaké budou 

následující kroky. Pokud v úvodu kolegové zastupitelé neohlásili tak, teď máme konkrétní příklad, tak 

mě zajímá, co bude následovat po zasedání zastupitelstva. Nebo v tomto bodě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já nemám po ruce žádné sankce. To je vše, co vám k tomu mohu říct. Ani zákon s tím nespojuje 

žádnou sankci. To je, prosím, objektivně respektujme právo. Já se k tomu dostanu za chvíli. 

 

Ing. Kohout: 

Počkejme do února na to vyúčtování. To jsou 3 měsíce. Je to zbytečné drama tam, kde nemá být. 

Já jen okomentuju – to zastupitelstvo stejně bude schvalovat účetní uzávěrku. Ne tu zálohu, která je 

zjevně o trochu vyšší, než jsou reálné náklady, ale možná se to teď převrátilo. To uvidíme v tom 

únoru. 

Příští zastupitelstvo musí ctít uzavřené smlouvy, jinak se ocitáme někde, kde vůbec nechceme být. My 

je také ctíme, i když se vyměnila politická reprezentace. Jsme právní stát. Jsou tu vynutitelné 

prostředky ke smlouvám. Já si myslím, že tyto argumenty jsou zcela liché.  

V okamžiku, kdy skutečně ty náklady porostou, tak v březnu jedná toto zastupitelstvo o dodatku číslo 

9 na základě reálných čísel. Já v tuto chvíli odmítám být proaktivní a hájím v tomto okamžiku pozici 

města. To znamená, není zatím reálný důvod být takto předpojatý a snažit se vymezovat prostor 

v rozpočtu. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já na pana Pospíšila a jeho strach, aby nemuselo Teplo financovat provoz sportovišť z provozu Tepla. 

Samozřejmě mají oddělené účetnictví a Teplo získalo na odměně za provoz sportovišť už více než 10 

milionů, jednak dostává pravidelné měsíční zálohy, jednak odměnu. Tady není nebezpečí, že by 

muselo něco financovat z jiných provozů. 
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PhDr. Pospíšil, faktická: 

Pane náměstku, vy jste neodpověděl na moji otázku. Já jsem se ptal, jestli může Teplo hradit provoz 

sportovišť ze svých prostředků. To, že na základě smluvního vztahu získalo nějaké prostředky, může 

z těchto prostředků hradit provoz sportovišť? To mě zajímá. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

No samozřejmě nemůže. Já bych k tomu řekl tolik, v lednu dostane jednu dvanáctinu, v únoru druhou 

dvanáctinu. Ta společnost nebude na tomto účtu na základě této smlouvy bez peněz. A v březnu po 

vyúčtování, nebo v dubnu pravděpodobně dostane 2 mil. Kč, bude-li ten stav reálný.  

Chovejme se opravdu kontinuálně. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já to upřesním. Částečně podle uzavřené smlouvy může. Od toho je tam ta kompenzace, narovnání, 

vyrovnání na základě uzavřené smlouvy. 

 

Pí Tomaníková: 

Podle návrhu pana Kohouta, jak to tady zdůvodňoval, tak bychom v březnu dělali dodatek č. 10 a 

schválili ty další 2 miliony. Není lepší upravit dodatek číslo 9, dát to do rozpočtu, vyrovnat město i 

Teplo a Teplo bude hospodařit tak jak má. To znamená, že bude mít o tyto položky navýšené zálohy, 

bude hospodařit pod dohledem dozorčí rady a představenstva hospodárně. 

Prosím o ukončení diskuse, protože je to pořád dokola. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To nevím, kdo je v kolečku, tedy.  

 

Ing. Střelec: 

Já také navrhuji ukončit diskusi, protože já si myslím, že žádný ze zastupitelů nechce, aby se 

neprovozovali sportoviště. Takže já si myslím, že mluvíme všichni stejně, akorát každý jiným stylem. 

Navrhuji ukončit diskusi a ať každý hlasuje podle toho, jak to cítí. Stejně myslím, že se k tomu 

vrátíme.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste návrh. On se nikdo už do diskuse nehlásí.  

 

MUDr. Chromec: 

Asi pětkrát jsem mačkat a jednou to fungovalo. 

Já bych také navrhoval ukončit diskusi s tímto dovětkem. Ta smlouva je dvojstranná. Ten dodatek 

číslo 9 musí podepsat také Ing. Vrána. Já bych nechal tu odpovědnost na Ing. Vránovi. Ten má v ruce 

usnesení představenstva Tepla, které požaduje 15 mil. Kč. Pokud mu bude stačit 13 mil. Kč, tak ten 

dodatek podepíše. Pokud sezdá, že to nebude stačit, tak ho nepodepíše. Necháme to na panu Ing. 

Vránovi. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Končím diskusi. Hlasování o protinávrhu paní Tomaníkové, který jsem korigoval, jestli s tím souhlasí. 

Nebo chce hlasovat o svém původním návrhu.  

 

Pí Tomaníková: 

O svém původním návrhu. Ano. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pí Tomaníkové: 15 pro, 9 proti, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 

omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 
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Hlasování o původním předloženém usnesení: 17 pro, 2 proti, 11 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. 

Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1010/34/4/2017 Obecně závazná vyhláška č.../2017, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2017,       

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                    

a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor se v této věci neusnesl. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych souhlasil s panem Kohoutem. Také se mi ta částka nebo ten výběr zdá trošičku nemorální. My 

v kalkulaci vycházíme z toho, že určité množství občanů prostě platit nebude a neplatí. Když si 

vynásobím počet občanů, kteří platí, tak je jich 44 629 krát 650 Kč, tak je to částka zhruba kolem 30 

milionů. Skutečné náklady jsou 20 milionů. Rád bych věděl, kolik skutečně město doplácí za občany, 

kteří neplatí. 

Navrhuji a dávám protinávrh: částku 600 Kč za sběr, přepravu, třídění … 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Omlouvám se za roztržitost, komentoval jsem jiné usnesení. Finanční a rozpočtový výbor doporučuje 

schválit.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Ten návrh pana Passingera na snížení na 600 Kč - není možné jen tak říct 600 Kč. My musíme 

rozpočítat tu částku, čili pokud nám vychází 459 Kč na jednoho poplatníka skutečných nákladů, tak ta 

částka 600 Kč by musela být tvořena 459 + 141 Kč. Souhlasíte s tím, že musí být rozpočítána částka.  

Ing. Střelec: 

Já jsem se k této problematice původně nechtěl vyjadřovat. Technické služby Přerov realizují svoz a 

likvidaci komunálního odpadu. Možná, kdybyste se do té problematiky více zapojili, tak byste věděli, 

že výpočet poplatku na rok 2018 vychází z nákladů roku 2016. Pokud to tak není, tak prosím odbor 

životního prostředí, aby mě opravil, ale je to tak. Asi před dvěma zasedáními jste vy všichni schválili 

rozpočtové opatření, navýšení svozu pro rok 2017 o 2 mil. Kč. Prostředky městu Přerovu už nestačí, 

protože více se třídí, více se sváží, tak potřebuje na letošní rok na likvidaci a svážení odpadu o 2 mil. 

Kč více. My sice vycházíme z poplatku z roku 2016, ale v roce 2017 budeme mít náklady o 2 mil. Kč 

vyšší, v roce 2018 budou tyto náklady také vyšší a počítejme s tím, že jestli vstoupí v platnost novela o 

odpadech, tak dojde k povinnému navýšení poplatku za skládkování. A my se tady bavíme pořád o 

snížení, a když se podíváte, kolik město Přerov likviduje za své občany černých skládek, tak si 

myslím, že ponechat poplatek na výši 650 Kč za rok odpovídá nějaké realitě, a jestli Přerov doplácí 

6,5 mil. Kč, tak v budoucích letech, pokud by ten trend byl takový, jaký je, tak by doplácelo ještě více.  

Já budu hlasovat pro zachování poplatku 650 Kč, i když logika a výpočty do budoucna by směřovaly 

k navýšení. 
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p. Zácha: 

Jenom glosu a návaznost na to, co říká Ing. Střelec a vzpomínka do minulosti. Svatá pravda. To jsme 

tady opakovali několikrát. Jednoznačně podpora toho stávajícího poplatku za svoz. 

 

Ing. Řezáčová, vedoucí Odboru ekonomiky: 

K tomu protinávrhu jenom třeba doplnit úlevu v případě, že by byl schválen poplatek ve výši 600 Kč, 

tak úleva bude ve výši 300 Kč ne 325 Kč.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Může být tak doplněn váš protinávrh? 

 

p. Břetislav Passinger: 

Ano, byl to můj protinávrh.  

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Passingera (sazba 600 Kč, výpočet je 459 + 141, úleva ve výší 300 

Kč): 4 pro, 18 proti, 6 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, 

RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

Hlasování o původním předloženém usnesení: 26 pro, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 

omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

1011/34/4/2017 Obecně závazná vyhláška č.../2017, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2017, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her 

dle přílohy důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2017 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

K tomuto bodu jsme se neusnesli ve Finančním a rozpočtovém výboru. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 2 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, 

RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 
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1012/34/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz včelařů, z.s., základní 

organizace Přerov I, na zařízení pro léčení včelstev, popř. zařízení na 

zpracování včelích produktů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč 

subjektu Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Přerov I, se sídlem Bochoř, Náves 202/41, 

IČ:61986321, na zařízení pro léčení včelstev, popř. technických zařízení na zpracování včelích 

produktů,: 

 

Schválený protinávrh: 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu Český svaz včelařů, 

z.s., základní organizace Přerov I, se sídlem Bochoř, Náves 202/41, IČ:61986321, na 

zařízení pro léčení včelstev, popř. technických zařízení na zpracování včelích produktů, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2369 840 Ostatní správa ve vodním 

hospodářství 

35,4 - 15,0 20,4 

3429 110 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20,0 + 15,0 35,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 826,3 * + 15,0 23 841,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí mimořádné dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kutálková: 

Dávám protinávrh:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 15 000,- Kč subjektu Český svaz 

včelařů, z.s., základní organizace Přerov I, se sídlem Bochoř, Náves 202/41, 

IČ:61986321, na zařízení pro léčení včelstev, popř. technických zařízení na zpracování 

včelích produktů. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2369 840 Ostatní správa ve vodním 

hospodářství 

35,4 - 15,0 20,4 

3429 110 Ostatní zájmová činnost a 

rekreace 

20,0 + 15,0 35,0 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 826,3 * + 15,0 23 841,3 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Ještě bych chtěla informovat, že na středečním jednání Komise životního prostředí při radě 

Olomouckého kraje nám bylo sděleno, že pro rok 2018 bude kraj vypisovat dotační titul pro včelaře, 

doporučuji včelařům, aby se připravili a podívali se na stránky Olomouckého kraje. Pro letošek byl 

dotační titul pro začínající včelaře. Příští rok to bude pro včelaře všeobecně.  

 

Ing. Kohout: 

Já kolegyni Kutálkovou podpořím jako zastupitel i jako předseda Finančního a rozpočtového výboru, 

kdy jsem byl zmocněn předložit protinávrh a je nutno podotknout, že tento protinávrh už v radě 

předkládala i paní Netopilová, akorát to o jeden hlas neprošlo. 

 

p. Zácha: 

K věcnosti materiálu, jak nám byl předložen. Vždycky jsme byli zvyklí, že materiály tady jsou 

precizně předkládány a já se chci zeptat, zpravodaj Ing. Měřínský, v pořádku. Navrhovatel rada města. 

Pokud navrhovala rada města, která se neusnesla, tak kdo dal do návrhu usnesení, že zastupitelstvo po 

projednání neschvaluje poskytnutí dotace? Dle mého názoru by ten návrh na usnesení měl být 

předkládán variantně. Jestli se rada neusnesla a navrhuje to rada, tak kdo rozhodl, že návrh na usnesení 

bude znít takto? Pan náměstek je pouze zpravodaj.  

Vyjádření rady tak jak je uvedeno v materiálu – rada usnesením číslo 3343/81/4/2017 nepřijala návrh 

usnesení. Jakým usnesením? Rada se neusnesla. Jakým usnesením číslo? Nerozumím tomu a prosím 

odpověď. 

Co se týká té podpory, ono je potom zajímavé také ten materiál, který bude následovat, tady totiž 

v tomto je, že Kancelář primátora nedoporučuje dotace. A v materiálu následně to bude rozvedeno 

trošičku jinak, ale k tomu se dostaneme.  

Takže věcně k obsahu toho materiálu. Navrhovatel rada, která se neusnesla, návrh je jasně daný, že 

neschvaluje, nikoliv variantně a ještě vyjádření rady, že rada po projednání usnesením. Ptám se jakým 

usnesením, když to usnesení nepadlo. Rada se neusnesla. 

 

Ing. Kutálková, faktická: 

V bodě 1 mého návrhu je poskytnutí mimořádné dotace. Protože jednáme o mimořádné finanční 

dotaci.  

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Já bych se chtěla omluvit za to, co říká pan Zácha. Skutečně rada se neusnesla a to číslo usnesení je 

tam v pořádku v tom vyslovení rady, ale my jsme přímo do toho usnesení pro zastupitelstvo napsali  

„neschvaluje“ a nějakým způsobem jsme předjímali, že když se neusnesla rada, že tedy není 

doporučení, aby ta mimořádná dotace poskytnuta byla.  

Poprosila bych, aby do návrhu na usnesení paní Kutálkové byl připojen ještě bod 3. usnesení, kdo je 

pověřen, aby dohodnul právní vztahy a podepsal smlouvu. 

Za to špatně navržené usnesení se omlouvám.  

 

Mgr. Rašťák: 

Nebudu se vyjadřovat k administrativním nesrovnalostem, ale chtěl bych v každém případě podpořit 

tady to navržené usnesení ve vztahu k organizacím, které se věnují včelstvům na území města a okolí, 

abychom toto podpořili, protože je to prospěšná a nutná věc k tomu, abychom zachovali ta včelstva, 

aby mohli včelaři i příroda na našem území dobře hospodařit. 
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Ing. Kohout: 

Nad 5.000 Kč musí všechny dotační tituly mířit na zastupitelstvo a pravděpodobně potom vzniká 

kolem toho takový jemný zmatek. 

 

Ing. Symerský: 

Za náš klub chci vyjádřit podporu protinávrhu Ing. Kutálkové. Děkuji.  

 

p. Vyhlídka, občan Přerova: 

Samozřejmě také podporuji, ale musíme si uvědomit, že v Parlamentu prošel špatný návrh zákona, že 

na 5 let je povoleno používat na postřiky glyfosáty. Já si myslím, že navzájem se to tady tluče a hlavně 

by měl být tlak na odbory zemědělství atd., aby se přestaly používat postřiky, které včeličkám škodí. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kutálkové (3. body usnesení): 29 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

(Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1013/34/4/2017 Mimořádná finanční dotace pro Český svaz chovatelů, z. s., Okresní 

organizace Přerov na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Český svaz chovatelů, z. 

s., Okresní organizace Přerov, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I - Město, 750 02, 

IČ:00448915, na akci XIV. Výstava Moravy a Slezska. 

 

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) 

44,6 - 15,0 29,6 

3319 110 Ostatní záležitosti kultury 50,0 + 15,0 65,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje přijmout toto usnesení. 

 

p. Zácha: 

Pane primátore, asi je logické, že to musím okomentovat. Je to stejná poznámka, stejný materiál. 

Návrh na usnesení schvaluje, dokonce včetně rozpočtových opatření, přitom rada města se neusnesla, 

je navrhovatel, tak nevím, kdo z jakých kompetencí ten návrh na usnesení předložil, tak jak předložil, 

že není variantně a dokonce v tomto bodě Kancelář primátora pouze předkládá materiál k projednání 

bez jakéhokoliv doporučení. V materiálu předtím se k tomu alespoň vyjádřila kancelář jasně. A 

v důvodové zprávě poslední věta, kdo to z vás četl, já myslím, že všichni zastupitelé. Bod předtím 

neschvaluje a v tomto bodě schvaluje a poslední věta: „žádost o finanční dotaci Českého svazu 

chovatelů, Okresní organizace Přerov, byla projednána s primátorem Mgr. Puchalským.“ Máme 
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každého posílat za vámi, aby to projednal, a pak bude návrh na usnesení, že schvaluje? To už je taková 

glosa na závěr, že tyto dva materiály podle mě naprosto chybně nachystané a předložené zastupitelům. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já k tomu jenom řeknu, že ty návrhy na usnesení jdou ve stejné formě, jako šly na radu, čili na radu šel 

materiál pro včelaře s návrhem na usnesení neschvaluje, proto i na zastupitelstvo šel materiál 

s návrhem na usnesení neschvaluje a materiál na chovatele šel na radu s návrhem schvaluje. Proto jsou 

ty materiály odlišné.  

 

p. Zácha, faktická: 

Já, pane náměstku, nemohu souhlasit s tím, jak jste teď okomentoval, protože přece rada zasedne, je 

návrh na usnesení do rady, rada se nějak vyjádří, usnese nebo neusnese, ten materiál se vyvíjí a jde 

následně do zastupitelstva na základě toho, jak ta rada se usnese nebo neusnese. To znamená, pokud se 

rada neusnesla, tak ten návrh na usnesení měl být jednoznačně předělán do variantního bodu schvaluje 

- neschvaluje a tady jste mohl doporučit jako kompetentní náměstek. Ale, že jste takto předkládali do 

rady, a když se neusnese, tak ten materiál se dál vyvíjel a do zastupitelstva má být předložen v podobě, 

tak jak bylo projednáno v radě. A usneseno nebo neusneseno v radě.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já věřím tomu, že můžete mít vlastní představu o tom, jak má vypadat materiál do zastupitelstva, 

nicméně vysvětluji vám, z jakého důvodu k tomu tak došlo.  

 

Ing. Kohout: 

Pojďme ukončit tuto bezpředmětnou diskusi. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. 

Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

1014/34/4/2017 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 120.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2018 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s.r.o., se sídlem gen. Štefánika 

135/38, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, IČ: 625 82 178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice, a to za podmínky schválení 

rozpočtu na rok 2018, 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2018 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. 

Vránová Ph.D.) 
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1015/34/4/2017 Mimořádná dotace - podpora de minimis  na doplňkovou činnost 

Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 620.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512 na úhradu nákladů za spotřebované energie 

restauračního zařízení Městský dům, na opravy, údržbu a revize majetku užívaného v 

restauračním zařízení Městský dům, na odpisy nemovitého a movitého majetku restauračního 

zařízení Městský dům, na částečnou kompenzaci výpadku tržeb v rámci realizované investiční 

akce zřizovatele (výměna oken a zateplení Městského domu) a na úhradu části správní režie, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 139 299,7 * - 620,0 138 679,7 

3392 141 Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 620,0 620,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 23 206,3 + 620,0 23 826,3 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit toto usnesení. 

 

p. Zácha: 

V tomto bodě my samozřejmě podpoříme ten materiál, nicméně ta ztráta je z restauračního zařízení a 

ta ztráta zcela jistě nevznikla za poslední měsíc. Ta byla v průběhu roku.  

Proč to řešíme na poslední chvíli. Proč jsme to nesanovali již dříve, částečně. 

Další otázka – jestli se nepletu, tak bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového provozovatele 

restauračního zařízení, tak se chci zeptat, jestli už máme vybráno a kdo to bude popřípadě provozovat 

a jestliže bude nový provozovatel, je vyřešeno, jestli není nový provozovatel, tak se ptám, jak máme 

zajištěn rok 2018, protože je předpoklad, že ztráta, když KIS bude provozovat restauraci v roce 2018, 

tak ta ztráta bude obdobná nebo velmi podobná. Tak jestli na to myslíme, protože jsem to nikde 

v rozpočtu nenašel.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Výběrové řízení na provozovatele restaurace Městského domu proběhlo a ředitel KISu výběrové řízení 

zrušil. V této chvíli nemáme vybraného nového provozovatele.  

Co se týká budoucnosti, tak máme několik možných variant. Já předpokládám, že pan ředitel 

v nejbližší době výběrové řízení zopakuje a bude hledat nového nájemce od 1.4.2018. S tím, že by 

restaurace byla v provozu samozřejmě dál pod KISem, s tím, že pan ředitel předpokládá, že nebude ve 
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ztrátě za ten první kvartál díky tomu, že je plesová sezóna, čili ten příští rok do 1.4. by měl být bez 

ztráty restaurace a co se týká letošního roku, tak my nějakým způsobem vyřešit ztrátu musíme. Že ta 

ztráta je tak hluboká jsme se dověděli v druhém pololetí letošního roku, a proto to řešíme podporou de 

minimis, která se nám jeví jako nejčistější řešení tohoto problému. 

 

p. Zácha: 

Děkuji za konkrétní odpověď. Jen vyzvednu to, co jste řekl, pane náměstku. Zjistili jsme v polovině 

roku a máme dvanáctý měsíc, tak jsme to mohli řešit již dříve, pane primátore.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji za poznámku.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, 

Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

 

Přestávka 17.04 – 17.18 hodin. 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2018 

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

1016/34/5/2017 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2018: 

 

          příjmy                                                 841 970 200 Kč 

          výdaje                                                 815 265 200 Kč 

          financování                                           26 705 000 Kč 

          (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 uvedený v příloze č. 3, 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor se k tomuto bodu neusnesl. 

 

p. Zácha: 

To je právě věc, na kterou bych se rád zeptal pana předsedy finančního výboru, protože když to bylo 

loni poprvé a finanční výbor se neusnesl na tak zásadní věci, tak to bylo podivné, ale pravda jsem to 
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nějak moc nekomentoval. My ve finančním výboru, tak jak většina z vás, máme svého zástupce, 

máme do klubu přenesenou diskusi, jakou formou a jak byl odprezentován rozpočet při zasedání nebo 

setkání předsedy klubu a následně potom zasedal finanční výbor. On zasedal popravdě 3 dny před 

zasedáním zastupitelstva. Myslím si, že natolik zásadní věc, jako je projednání rozpočtu, že by ve 

finančním výboru měla panovat shoda. Jestli mě informace neklamou, tak zasedal údajně i 

hospodářský výbor, do kterého bylo přeneseno také projednání rozpočtu a ani hospodářský výbor se 

neusnesl na tak zásadní věci, jako je rozpočet. To znamená, dva výbory. My říkáme, že výbor je 

poradním orgánem a ani jeden se neusnese. Nepřipadá mi, že to je dobrá vizitka práce těch výborů, že 

prostě buď jich tam chodí málo těch členů, nebo nevím, proč se neusnesli.  

 

Ing. Kohout: 

Jenom na vysvětlení. Omluveni byli 3 lidé, pan Šiška, Čechál a pan Symerský. Tudíž jsme se octli nad 

minimální přijímací kvórum o jednoho člověka. Nehlasovali nám tam dva lidé – pan Pospíšil a 

zástupce ODS. Já teď nechci být nepřesný, ale myslím si, že to tak bylo, že to byl pan Kraicz, kteří se 

zdrželi. Já nedovedu silou vůle ty lidi v tom výboru přinutit, a pokud je to opozice a my nemáme 

dostatečnou základnu lidí z vlastních řad, tak je to potom těžké. I přesto, že jsem se snažit ty lidi 

přemluvit, aby do toho výboru přišli, tak ta účast byla taková, jaká byla. Hlasování bylo 4:0:2. Je to 

všechno v zápise, dá se to všechno dočíst. Děkuji. 

 

Ing. Střelec: 

Dovolte mi jako zastupiteli a členu Finančního a rozpočtového výboru vyjádřit se ne k rozpočtu, který 

já jsem podpořil, ale k tomu systému projednávání a hlasování jednak veřejnému atd. 

Vždycky jsem si myslel, že rozpočet je základní dokument, ale poslední dobou zjišťuji, že asi to není 

tak důležitý dokument, protože když jsem byl na veřejném projednávání, tak kromě mě se tam snad 

ani nikdo nezeptal na takové zásadní kapitoly, takže bych řekl, přítomní zastupitelé, to snad kromě 

tvůrce, náměstka, paní Řezáčové, snad ani nikoho nezajímalo a to samé bylo i na ostatních 

projednáváních. Řekl bych, že když se k tomu nikdo nevyjadřuje, nikdo nemá pochyby, tak s tím asi 

pravděpodobně souhlasí, protože pokud by někdo měl ty pochyby, chtěl tam na tom něco změnit, tak 

se vyjádří, řekne svůj návrh, sdělí, že chce přesunout do této kapitoly takovou částku nebo nechce 

nebo se zeptá, jestli nerozumí, ale nikdo se neptá. Takže já bych řekl ano, já jsem se zase na 

Finančním a rozpočtovém výboru ptal, ptal jsem se paní Řezáčové, ta to může potvrdit, ptal jsem se na 

doplňující dotazy, protože ne všemu mohu rozumět. Já jsem zvyklý z firem dělat také rozpočet. Paní 

Řezáčová mi to, co mi nebylo jasné, vysvětlila, ale pane Zácho, vy říkáte, že nechápete ten výstup 

z toho výboru, ale takový prostě výstup je. Když k tomu nechce nikdo vystupovat, tak je to všem 

jasné, všichni s tím souhlasí a tady to teď odhlasujeme. Je to zásadní dokument, a jestliže o zásadním 

dokumentu nediskutujeme, tak mu rozumíme.  

 

p. Zácha: 

Skoro se vším se dá souhlasit, pane inženýre z toho, co jste řekl. Ten rozpočet byl projednán 

s předsedy klubů, s lidmi, kteří byli z klubů delegováni a tak nám do klubu byl přenesen. Není nic 

z toho, jak pan náměstek okomentoval, co by bylo nejasné. Proto jsme nepovažovali za důležité jít na 

veřejné projednávání. Mě jen udivuje, že finanční výbor již podruhé se neusnesl v tomto bodě. Jestli se 

nepletu a dívám se do toho předloženého materiálu, tak rada rozpočet projednala a schválila již 23.11. 

Tam byl dostatečný prostor na to, aby se i finanční výbor případně sešel několikrát. Já bych byl jako 

předkladatel velmi rád, kdyby mi finanční výbor rozpočet podpořil. Ne, že se neusnese. Je to náš 

poradní orgán.  

 

Ing. Kohout, faktická: 

Jsou zde zástupci všech politických stran a mají možnost se vyjádřit.  

Od ODS jsem tam nezachytil vážné výhrady k rozpočtu a pan zastupitel Pospíšil se vymezil kvůli 

článku 9 Tepla. Kvůli tomu nehlasoval pro rozpočet. Zda je to legitimní nebo ne, to neumím posoudit.  
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PhDr. Pospíšil: 

Pan kolega Kohout už v podstatě řekl, proč jsem nehlasoval. Protože jsem měl výhrady, dnes jste to 

pochopili také, k dodatku číslo 9. Uvedl jsem, že nebudu hlasovat o rozpočtu, ale že to neznamená, že 

ho nepodpořím na zastupitelstvu.  

Tady otevřeně prohlašuji, že rozpočet podpořím. 

 

p. Pospíšilík: 

Já s návrhem rozpočtu také souhlasím. Nemám žádné výhrady, akorát bych přivítal navýšení rozpočtu 

odboru majetku o nějakou korunu, ale nebudu to napadat, nechám to tak, jak to je. S návrhem jako 

celkem souhlasím. 

 

Ing. Mazochová: 

Hospodářský výbor se skutečně sešel jenom v 5 lidech. Bylo hlasováno 4 : 1 ku prospěchu schválení, 

ale hlavním důvodem, co mi členové řekli, že jsou zvyklí se scházet ve středu. Ne v úterý. My jsme 

tam byli jako doplňující výbor, nemohli jsme si nárokovat tu středu.  

 

Ing. Hermély: 

Mezi členy finančního výboru, kteří se z tohoto důležitého jednání omluvili, byl i náš zástupce, 

nicméně 15.11. bylo projednávání zástupců zastupitelských klubů na pozvání pana Měřínského a tam 

jsem se osobně zúčastnil. Ta účast nebyla úplně hojná, přiznám se, čekal jsem hojnější. Veškeré věci, 

které jsem k rozpočtu měl a dotazy mi byly zodpovězeny jak paní Řezáčovou, tak panem Měřínským. 

Já osobně ten rozpočet také podpořím. 

 

Pí Tomaníková: 

Náš zástupce ve finančním výboru nebyl, protože byl na služební cestě, ale byli jsme na veřejném 

projednávání i na projednávání rozpočtu s předsedy klubů. 

Přesto, že jste nám dodatek číslo 9 nepodpořili, my rozpočet podpoříme. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, Ing. 

Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

1017/34/6/2017 Změna č. 10 Územního plánu města Přerova - vydání 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,          

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek a 

připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 10 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a § 54 zákona             

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171     

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 10 Územního 

plánu města Přerova, formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na 

usnesení. 
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Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, 

Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

6.2 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova a Regulační plám Michalov-

Žebračka - vydání 

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

1 bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 

Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, jako příslušné 

podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění, 

 

2 vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a § 54 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 2 Územního 

plánu města Přerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto  návrhu na 

usnesení, 

 

3 bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 68 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek a připomínek 

uplatněných k návrhu Regulačního plánu Michalov-Žebračka podle přílohy č. 3 tohoto 

návrhu na usnesení, 

 

4 vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 62 odst. 1 a § 69 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a 

následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Regulační plán 

Michalov-Žebračka formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 4 tohoto návrhu na 

usnesení. 

 

Stažení předlohy oznámil primátor Mgr. Puchalský v úvodu zasedání zastupitelstva. 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora. 

 

1018/34/7/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dům s pečovatelskou 

službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Dům 

s pečovatelskou službou Trávník 1, Přerov – energetická opatření“ dle důvodové zprávy. 
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Diskuse: 

p. Zácha: 

Nemáme problém s předmětem této veřejné zakázky, nicméně opět se způsobem jak ten materiál je 

předkládán. Zpravodaj pan Měřínský, navrhovatel pan Měřínský. Beru to, že je to materiál pana 

náměstka Měřínského. V usnesení ze včerejší rady jsem se dočetl narychlo dnes odpoledne, že to 

projednávala i rada a po projednání doporučuje zastupitelstvu schválit. Tak se ptám, jestli v příštím 

zastupitelstvu bude nějaký nový materiál, který bude předkládat rada města a je to důsledek toho, že 

rady zasedají den před zasedáním zastupitelstva.  Na to jsme také několikrát upozorňovali.  

Mě zaráží, jak jste nám několikrát odprezentovali, tak tímto způsobem schválení záměru se schvaluje 

investiční akce. Dobře, spekulujme, že to dneska projde, a že schválíme tuto investiční akci, která je 

finančně kryta už z předchozího zastupitelstva, jak řekl pan náměstek. Ale až dneska schvalujeme 

záměr této zakázky. Takže předpokládám, že až dneska schválíme tu zakázku. Nicméně už 23.11. byl 

vybrán externí administrátor té zakázky. Není to všechno obráceně? Že dneska schvalujeme investiční 

akci, pokud ji schválíme, tak následně potom, když se dočtu, že oddělení zakázek je plně vytíženo, a to 

bych v písemné odpovědi, mně by zajímalo, tady je napsáno, že administruje 13 zadávacích řízení a 7 

zadávacích řízení je v přípravě pro vyhlášení, tak by mě zajímalo, protože se dívám, že těch externích 

administrátorů skutečně je mnoho na ty zakázky, ale zaráží mě, že je to obrácený postup. Dneska 

schvalujeme investiční akci, ale administrátor byl schválen již před 14 dny.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Ten seznam dostanete.  

Samozřejmě smlouva s externím administrátorem nebyla podepsaná, pokud nebyla vyhlášena zakázka. 

Tím, že ji schválíme, teprve dojde k podepsání smlouvy s administrátorem.  

K tomu, že zakázku chceme řešit externě administrátorem, jsme se rozhodli z časových důvodů. My 

chceme realizovat akci už někdy na jaře, popřípadě v létě příštího roku. Je to proto, že systém, kdy 

finišujeme před koncem roku nějakou zakázku, není úplně ideální. Dochází k tomu, že se to 

prodražuje, protože firmy nemají kapacity a co se týká pohody těch obyvatel v té DPS, tak určitě je 

pro ně lépe, pokud se bude DPS opravovat přes léto než na podzim, nebo v zimě. Proto chceme tu 

zakázku realizovat na začátku příštího roku. 

 

p. Zácha: 

Poprosím o sdělení, jak včera jednala rada, ať to nemusím říkat já a jak rada rozhodla v tomto bodě. 

To, co říká pan náměstek, to je logické, že ta smlouva není podepsaná. Já se ptám, proč to vůbec ta 

rada projednávala tak dopředu, když není jisté, jestli tato investiční akce projde.  

Jenom pro upřesnění, co jste měli napsané v materiálu, píšete, že akce by měla být realizovaná 

v březnu 2018. To jenom abyste věděli, že mezi vámi je někdo, kdo ty materiály čte velmi poctivě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom snad poznámku. Myslíte si, pane zastupiteli, že rada nemá svoji vůli, svoji kompetenci se 

projevit? No, děkuji. V mezích zákona určitě. Co je na tom nezákonného? To je váš názor. Rada má 

jiný. Děkuji.  

 

p. Zácha, faktická: 

Nikdy jsem neřekl, pane primátore, že je tady nějaká nezákonnost.  

Jednou jedinkrát vám nenechám to poslední slovo a řeknu jedno jediné. Rada včera projednala a 

podává návrh zastupitelstvu. A to tady nikdo neokomentoval. Já neberu radě její svrchované právo. 

Nikdy jsem to nedělal a nikdy to dělat nebudu. Jenom se mi tady ty materiály přou a to musíte uznat 

snad i vy.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, RSDr. Nekl, 

Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 
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1019/34/7/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2017 a přecházející do 

roku 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2017 

 

2.  bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2017 do roku 2018 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Projednala tento materiál rada města? 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Projednala. 

 

p. Zácha: 

S jakým výsledkem? 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Podala zastupitelstvu návrh na schválení tohoto materiálu. 

 

p. Zácha: 

Poslední otázka. Proč tam tedy v těchto přecházejících akcích není uveden DPS Trávník? 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Protože jsme právě teď schválili záměr zadat veřejnou zakázku. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 4 omluveni (p. M. Dostál, 

RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se vrátil pan Marek Dostál v 17.50 hodin – je přítomno 31 

zastupitelů. 

 

 

1020/34/7/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Nové investiční akce pro realizaci v roce 2018 - tabulka 1 důvodové zprávy 

 

2. schvaluje Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2018 - tabulka 2 důvodové zprávy 
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Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor přijal doporučující stanovisko a pro velmi pozorné čtenáře tady ta DPS 

je. 

 

p. Pospíšilík: 

Počítá se v roce 2018, protože v materiálu to není vidět, s další etapou revitalizace Předmostí? Teď se 

dokončuje 12. etapa pod hřbitovem, a jestli je v plánu nějaká další etapa, protože když se podíváme na 

tu čtvrť, která je dole pod Hranickou, to znamená ta stará zástavba, tak ta je docela ve špatném stavu, 

tak jestli se bude pokračovat v dalších etapách? 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Vzhledem k tomu, že skončil dotační projekt revitalizace panelových sídlišť, tak proto byla 

z investičních akcí, které by měly být realizovány v roce 2018 vyjmuta právě 12. etapa regenerace 

panelového sídliště v Předmostí. Čekáme na to, v jaké formě bude znovu obnoven program regenerace 

panelových sídlišť a podle toho by se tam ta etapa znovu zařadila.  

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Projednával to někdo s místním výborem v Předmostí? 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Místní výbor v Předmostí tuto záležitost projednával. Členové výboru byli seznámeni s faktem, že 

tento dotační titul je v současné době pozastaven s tím, že až bude zase znovu vypsán, možná v nějaké 

jiné formě, tak se bude v regeneraci pokračovat. 

 

p. Zácha: 

Já opět věcně k té důvodové zprávě. Jsou tam vyjmenované všechny investiční akce v tabulce číslo 1. 

Jsou popsány. Stručně jsou popsány. Ale končí se u demolice objektu Kojetínská. Ale v tabulce, která 

je tam přiložená, jsou další 3 investiční akce.  

Parkoviště U Meopty, ulice Kabelíkova - tam se chci zeptat, protože jestli se nepletu, jestli je to ten 

pozemek Meopty, na kterém to parkoviště má být budováno, jestli to tak je, tak se chci zeptat, jak je to 

majetkově vyřešeno, nebo jestli budeme investovat 5 milionů z našeho rozpočtu do pozemku 

soukromého majitele. 

Točna autobusová v Lýskách – tam vůbec není rozepsaná v té důvodové zprávě. 

DPS Trávník – jak říká kolega Kohout, tady už je uveden. V důvodové zprávě není. 

Co se týká toho registru roku 2018, tak evergrín, který opakujeme tady za nás pokaždé, vy po nás 

chcete, abychom to samozřejmě schválili, ten registr. Ale kdo ty akce vybíral? Jak je vybíral? Na 

základě čeho? Jakého klíče? Jsou na všechny ty investiční akce platné projektové dokumentace, platné 

vydané stavební povolení? Prosím o stručnou odpověď. 

Vrátím se zpátky k rozpočtu, to s tím souvisí, protože když se podívám, co jsme v rozpočtu schválili, 

tu tabulku za 97 milionů a mimo jiné tam máme ulici, a to máme i tady v té tabulce, demolici objektu 

v Kojetínské ulici za 6 milionů a přitom přece víte, že rozpočet už teď není 6, ale je 9,7 mil. Kč, tak 

jsme to mohli narovnat v té tabulce i v rozpočtu.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Se společností Meopta máme uzavřenou smlouvu o tom, že Meopta poskytne pozemek, který je 

v jejím vlastnictví zdarma na výstavbu toho parkoviště, bude to nějakou smlouvou řekněme výpůjčka 

na 100 let a dále poskytne 500 tis. Kč na výstavbu toho parkoviště. V současné době probíhá 

projektová příprava. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já odpovím panu Záchovi. Co se týká těch investičních akcí, tyto jsou součástí návrhu rozpočtu v té 

položce akce nad 500 tis. Kč. Je tam asi 97 milionů korun, tak tam nejsou jenom nové investiční akce, 

ale v té části jsou i opravy chodníků, bytového fondu a tyto nové investiční akce jsou právě kryty tím, 

co jsme schválili v návrhu rozpočtu roku 2018 kromě DPS Trávník, která už je kryta v letošním 
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rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Čili tyto investiční akce v tabulce 1 jsou v této chvíli investičně 

kryty. V té tabulce číslo 2 nejsou. Tento registr vznikl dle zásad, postupu a pravidel při pořizování 

investic statutárního města Přerova, vydaného radou. Tedy dle vnitřního předpisu vznikl tento návrh. 

Je navržený radou a je samozřejmě je právo zastupitelstva do něho zasahovat. 

 

p. Zácha:  

Rozumím všemu, co jste řekl, pane náměstku. Jenom se po několikáté tady ohrazujeme, že vybírá to 

rada města, vybírá koalice ty investiční akce, my to respektujeme, tak ať to hlasuje koalice. 

Prosím otázku – nebo poslední připomínku k té důvodové zprávě, kterou jste mi neodpověděl, že 

končíme u demolice objektu Kojetínská v té důvodové zprávě a další 3 investiční akce tam nejsou 

vůbec uvedeny. Jestli to je úmysl, nebo jenom formální pochybení. To je vše. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Je to nepochybně chyba. Určitě vám bližší informace k těmto investičním akcím jsme schopni 

připravit a doručit. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. 

Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

1021/34/8/2017 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území města Přerova 2018 - 

2019 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území 

města Přerova 2018 - 2019, dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová 

Ph.D.) 

 

 

 

 

9. RŮZNÉ 

1022/34/9/2017 Dohoda o narovnání uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona           

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje dohodu o narovnání uzavřenou v souladu           

s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi L.V., 

R.V., J.V., G.T., jako poškozenými, statutárním městem Přerov a společností Kooperativa pojišťovna, 

a. s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, a to ve znění dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy. Předmětem dohody o narovnání je uhrazení nemajetkové újmy včetně 
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nákladů právního zastoupení v celkové výši 2 169.327,23 Kč, která vznikla poškozeným v souvislosti 

se zákrokem strážníka Městské policie Přerov. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová 

Ph.D.) 

 

 

 

 
 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Petr Vrána v 18.00 hodin – je přítomno 32 

zastupitelů. 

 

 

 

10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

 

Pí Tomaníková: 

Vážené kolegyně, kolegové, milí občané, chtěla bych vám poděkovat jménem klubu KSČM za 

spolupráci, za toleranci a popřát vám krásné vánoce v rodinách a hodně zdraví do příštího roku. 

 

p. Marek Dostál: 

Děkuji za slovo. Jsem zpět. Je to jenom problém nějaký ve mně. Není to infarkt. Je to jenom rameno. 

Přeji vám také krásné svátky. 

Já mám něco důležitějšího. Zkusím po té pauze se do toho nějak dostat. Jedná se mi o výběrové řízení 

na městské byty, kde se mi zdá, že ta kritéria, která jsou vypsaná, řekněme, tak já zkusím popsat ten 

problém a pak dám návrh na usnesení. Jedná se mi o to, že určitá komunita lidí žádá o ty městské byty. 

Už jsem to naznačoval s tím problémem, který jste měli v radě. To s tím samozřejmě teď nesouvisí. 

Jedná se o to, že ta kritéria na ten výběr mají určitá pravidla. Problém je v tom, že nám někteří občané, 

pokud nevyhovují těm kritériím, tak si pošlou někoho, kdo jim vyhovuje a na toho se ten určitý byt 

napíše. A pak ten občan, který nevyhovuje, se do toho nastěhuje i se svou družkou, nebo já nevím 

s kým. Problém je v tom, že ta kritéria jsou málo přísná. 

Další problém je v tom, že se ohání invalidním nebo starobním důchodem a přitom ho nepobírají. Oni 

ho sice mají přidělený, ale nepobírají ho, protože na to nemají nárok, ale už v tom kritériu je napsané, 

že jsou pobiratelé důchodu, takže by to měli platit. Bohužel se pak stává, že tady bojujeme 

s problémem neplatičů v městských bytech. 

Dávám návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města 

Přerova upravit kritéria výběrových řízení pro městské byty. 

Já jsem se před dvěma zastupitelstvy tady ptal, kolik bylo skutečně uděleno nesouhlasů rady. Bylo to 

ohledně toho doplatku na bydlení, když jsme tady probírali to opatření obecné povahy. Sice mi bylo 

odpovězeno panem Navrátilem, kolik bylo který rok souhlasů a nesouhlasů a já bych znovu podal 

přece jenom dotaz. Zajímaly by mě souhlasy a nesouhlasy, kolik klientů nebylo uznáno za případ 

hodný zvláštního zřetele, které se vydávají od 1.6.2017. Kolik lidí nebylo podle tady toho zvláštního 

zřetele od 1.6. neuznáno, za ten případ hodný zvláštního zřetele. Pochopil jste to? Já si myslím, že jo. 

 

Ing. Kohout, faktická: 



41 

 

Já bych poprosil o dotaz na pana zastupitele, zda by to neupřesnil. Já prostě nechápu, co chce po radě 

města. Nevyplynulo to z toho, co říká. Jestli zpřísnit, tak jak. Potřebuji tam mít konkrétní věci. Děkuji. 

 

Ing. Hermély: 

Já mám dotaz, možná spíš podnět. Jako zpravodaj protihlukové vyhlášky, která byla letos schválená, 

vím, že její platnost končí prakticky tento rok, nebo vlastně končí, a je potřeba dát veřejnosti výzvu, 

pořadatelům, aby nahlásili zase akce, které se příští rok budou konat. Jak v místních částech, tak 

pořadatelé ve městě. Jestli toto proběhlo, nebo ne. Pokud ne, dávám spíše podnět. Aby proběhla 

veřejná výzva, aby v průběhu ledna pořadatelé doručili na magistrát seznam akcí a žádosti o výjimky, 

tak abychom například na únorovém zastupitelstvu mohli tuto záležitost schválit. 

 

Mgr. Hrubá, vedoucí oddělení právního: 

O tady té povinnosti my samozřejmě víme. My určitě budeme informovat jak místní části, tak i ty 

pořadatele o tom, že pokud budou potřebovat aktualizovat ten seznam, tak ať se na nás obrátí a během 

února, března, by určitě do zastupitelstva doputovaly ty akce.  

 

p. Pospíšilík: 

Já bych chtěl požádat vedení města, pokud se budou realizovat nové projekty, co se týká oprav nebo 

revitalizací určitých částí v Přerově, tak se rozmohlo, že v nových projektech se vysazují ve velké míře 

platany, nebo jiné cizí dřeviny, které do naší oblasti nepatří. Dřív bylo zvykem, že po Přerově se 

vysazovaly lípy, javory, kaštanovníky a další a dnes na území Přerova, ať je to okolo Bečvy, nebo teď 

v Předmostí, se vysazují platany. Je to dřevina, která patří na Středozemí. Je to sice dřevina, která 

odolává suchu, ale nepatří sem. Je silným alergenem, něco podobného jako bříza a my je tady ve 

velkém vysazujeme. Pokud se budou zadávat podmínky pro studie nebo projekty, jestli nezohledňovat 

dřeviny, které do této oblasti patří a jsou nám daleko bližší. To je taková přímluva. 

 

Mgr. Kouba: 

Jsem rád, že pan Vrána dorazil, je to asi na vás. Minule jsme tady debatovali o rozšíření rady města, o 

jejím doplnění. Dostali jsme odpověď od pana primátora, ano, jednali jsme se zástupci KSČM, 

budeme jednat se zástupci ČSSD a dále budeme jednat s lidovci a dalšími, abychom ten úkol, který 

před námi je, splnili. Toť vše. Já bych se chtěl zeptat pana Vrány, protože je zplnomocněn jednáním, 

jak jednání pokračují, koho dalšího jste oslovili, kromě komunistů, které jste chtěli přivést do radnice, 

tak jestli ještě pokračují ta jednání, nebo je ještě naděje, že bude ta rada funkční, plnohodnotná, to 

znamená, že bude mít těch 11 členů. 

Můj druhý dotaz, nebo spíše poznámka k průběhu dnešního jednání – my jsme shledali, a koneckonců 

nám to bylo potvrzeno, že jsme prokázali, že některé materiály byly asi psány horkou jehlou, byly 

předloženy nekvalitně a místo reakce, kterou jsme očekávali, omlouváme se, sjednáme nápravu, jsme 

se dověděli, že materiály jsou předkládány na základě osobního názoru pana náměstka, protože má 

moc, tak může a nikoliv dle zvyklostí, jak tomu bylo. Jedná se o to variantní usnesení, které by bylo 

dobré, kdybyste nám předkládali a o co ještě horší, že naše poznámky, které úředníci shledali 

předmětnými, tak naopak jsme byli osočeni a umlčeni tím, že to je bezpředmětná diskuse, a že 

nemáme nárok vůbec se ozvat. Já bych poprosil předsedu klubu, tuším, že je to pan Horký, jestli 

můžete vysvětlit, na co máme a na co nemáme právo se svým podřízeným. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ještě než dám slovo dalšímu, tak bych chtěl panu Koubovi říct jednu zásadní věc. My nechceme 

přivést komunisty na radnici. Oni tady jsou. Oni tady jsou ti komunisté na radnici, my je nechceme 

přivést. 

Já bych rád, aby promluvil Petr Vrána k těm politickým jednáním. 

 

Ing. Vrána: 

Já se omlouvám za pozdní příchod. 

Já bych rád okomentoval dotaz pana Kouby na ta vyjednávání, která probíhala a probíhají nadále. Já se 

nedomnívám, že rada je neplnohodnotná. Rada pracuje dál, akorát v počtu 10. Podle zákona má být 

lichý počet členů rady, jak jsem to komentoval již minule. Čili snažíme se, aby rada měla 11 členů, a 
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my jsme avizovali dopředu, že budeme oslovovat jednotlivé kluby podle velikosti, takže začali jsme u 

KSČM, následovala ČSSD, kde ta jednání byla tuším před týdnem a ČSSD má nyní čas na 

rozmyšlenou. V případě, že ČSSD nebude mít zájem jít do rady jako jedenáctý člen, oslovíme další 

kluby podle velikosti. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já mám jedno zamyšlení – v Předmostí se dokončila a už i snad předala další etapa revitalizace, 

v rámci níž byla rekonstruovaná i zastávka, která je přímo pod hřbitovní zdí. Já jsem až tak 

dopodrobna nestudoval projekt a pořád jsem očekával, že nad touto zastávkou bude vytvořeno 

zastřešení. Bohužel se tak nestalo, nebylo součástí dokumentace a už spousta občanů se mě ptala, jestli 

bude zastávka zastřešena. Pokud to nebylo v rámci této etapy revitalizace, tak bych chtěl požádat, zda 

by bylo možné z architektonického hlediska, samozřejmě z technického hlediska toto zastřešení 

doplnit. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Bude reagovat někdo? Dobře. Pan Dostal dostane odpověď písemnou. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych chtěl reagovat na ty doplatky na bydlení. Je to tak, že rada dává doporučení, jestli schválit, 

nebo schválit. Potom už je to plně v kompetenci úřadu práce, jestli využije institut zvláštního zřetele 

nebo ne. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych jenom doplnil, že jde o výkon státní správy, který samospráva, zastupitelstvo nemůže 

kontrolovat. 

 

p. Marek Dostál: 

Ale odpovědět mi může, pan náměstek, písemně. Nebo ne? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

On vám odpověděl, pane Dostál. Já vám také odpovídám, že nemůžeme kontrolovat procesy státu. 

 

p. Marek Dostál: 

Tak to podáme jinak, potom. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Když dotážete se podle 106 na úřadu práce, tak uděláte nejlépe. 

 

p. Marek Dostál: 

Dobře, já se zeptám na úřadu práce. 

Můžu, ale pokračovat ještě. 

Já pár slov k tomu, co se mě ptal kolega Kohout. Já si myslím, že zaprvé na to máme odbory a 

odborníky, kteří to nějakým způsobem, ta kritéria na rozdělování městských bytů dají dohromady, tak 

aby nedocházelo k těm jevům, které já jsem jenom naznačil. Dobře, tak pro vás pane Kohoute ještě 

jednou. Jedná se mi hlavně o to, aby ti žadatelé měli nějaké potvrzení, že odvádí daně, ve smyslu toho, 

že provozují nějakou činnost. Nejenom, že doloží, že je podnikatel a přitom nepodal daňové přiznání, 

nebo ho podal s nulou, což znamená, že výdělek žádný nemá. To samé o přiznání důchodu. Také by se 

mělo hlídat, kolik sdílí osob ten byt s tím žadatelem. Některá města mají přímo stanoven počet osob na 

jednotlivý byt, který mohou obývat. Aby třeba nebyly překročeny hygienické podmínky a také zúžit 

spolupráci s úřadem práce ve smyslu vyplácení vyšších příspěvků, a to proto, protože žadatel, který 

pracuje a na ten příspěvek nedosáhne, tak tam je určité finanční kritérium toho bytu a nabídne nějakou 

částku, protože to je výběrové řízení, tak nabídne třeba 70 Kč/m, protože samozřejmě na to víc nemá. 

Teď jde o to, že žadatel, který je na úřadu práce a pobírá tady ty poplatky a nepracuje, tak je na tom 

lépe a klidně může nabídnout 100 Kč, protože se stane, že mu to úřad práce proplatí. To jsou takové 
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body, které by se do toho mohly, pane Kohout, začlenit. Ale na to máte přece odborníky. To jenom 

stran hlasování o mém protinávrhu. 

 

Ing. Vrána: 

Blíží se konec roku, máme poslední zastupitelstvo, tak rád bych za klub ANO poděkoval za 

spolupráci, byť jsme měli nějaké rozpory, myslím si, že ta spolupráce byla konstruktivní. Chtěl bych 

poděkovat vám všem. Chci popřát občanům Přerova a všem kolegům klidné a spokojené vánoce a vše 

nejlepší do nového roku. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Chtěl bych se připojit k přání pana Vrány a občanům Přerova popřát krásné vánoce a úspěšný nový 

rok.  

Chtěl bych reagovat na řeči pana Kouby, že materiály vznikají na základě osobního názoru pana 

náměstka. Tak bych ho chtěl vyzvat, ať to doloží. Nebo to nemohu nazvat jinak, než bláboly. 

Samozřejmě, v některých materiálech chyby byly, já se za tyto chyby omlouvám. 

 

Mgr. Přidal: 

Sice si přejeme k vánocům, ale pořád je prostor na diskusi. Můj příspěvek bude na podnět občanů, 

sportovců a veřejnosti, zejména ze sídliště Kopaniny, k rekonstrukci školního hřiště ZŠ Za mlýnem. 

Hřiště je 2 roky uzavřené, v havarijním stavu. Stav hřiště s umělým povrchem i atletická dráha 

neumožňuje využívání. Situaci kritizovala školní inspekce a také bezpečnostní technik školy. O 

stanoviscích školní inspekce bylo ředitelstvím školy informováno vedení města. Projekt na 

rekonstrukci už dávno byl zpracován. Realizace je v nedohlednu. Základní škola je přitom zaměřena 

na sportovní třídy, od šestých tříd to jsou fotbalisté, od první třídy míčové hry a škola je také zapojena 

do projektu ministerstva školství o hodinu tělesné výchovy navíc. Jedná se přitom o jediné sportovní 

hřiště v lokalitě Kopaniny. Zájem o sportoviště avizoval také klub Viktoria Přerov, kde by chtěl 

vychovávat mladé fotbalisty. Rekonstrukce již měla být realizována, bohužel pan náměstek na základě 

mylných informací rozhodl o posunutí realizace na neurčito. Možná si pamatujete, když jsem řekl rok 

2020, tak říkal, asi jo. Škola si proto musí za úplatu pronajímat hřiště TJ Spartak, tam však chodí 

sportovat pouze žáci druhého stupně. Žáci prvního stupně jsou odkázáni pouze na tělocvičny. Jistě si 

dovedete představit přesun žáků na hřiště Spartaku, který ubírá část učebních hodin. Více než 400 

žáků a všechny děti Kopanin nemohou využívat rozsáhlý areál své školy. Možná je to i inspirace pro 

skupinu Katapult a Oldřicha Říhu, který napíše novou písničku 2026. 

Mně to přesto nedalo a ponořil jsem se do internetu na tzv. mapy. Našel jsem tam zajímavou věc, já to 

mám teď na internetu – místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Přerov. Strategický rámec 

aktuálně platný k 6.10.2017. Tak jsem se tam podíval a zjistil, že rekonstrukce školního hřiště byla 

schválena radou města 24.8.2016. Rozpočet tam byl 8 mil. Kč. Zahájení realizace 2016, ukončení 

2018. Tak jsem si říkal, mezi svátky děti budou doma, tak tam vletí četa a začne realizovat. Když jsem 

šel na projektovou přípravu, je napsáno, připraven, stavební řízení nebylo zahájeno. Když jsem šel 

ještě dál na oddělení veřejných zakázek, tak jsem se dověděl, že to bylo vyřazeno. Kladu si otázku na 

co ten internet máme, když tam k desátému měsíci uděláme revizi strategického plánu a ta neplatí. 

Proto jedna otázka na závěr – kdy bude toto školní hřiště zrealizováno, aby děti z Kopanin se měly kde 

vyžívat. 

 

RNDr. Landsmannová, předsedkyně místního výboru Žeravice: 

Chtěla bych poděkovat za váš přístup k zachování existence obchodu v Žeravicích. 

Druhý bod je aktuálnější. Dovoluji si vás seznámit s neočekávanou situací, která vznikla kolem 

dopravy místních dětí z Žeravic do základní školy Kokory. Tento týden občané i samotní řidiči 

autobusových linek nás upozornili na situaci, která nastane po novém roce, tedy 3.1.2018. Děti, které 

dojíždějí do základní školy Kokory ze Žeravic, jedná se o sdělení paní ředitelky z Kokor - o 18 dětí ze 

Žeravic, se po novém roce do ZŠ v Kokorách nedostanou. Starý zavedený ranní školní spoj totiž nebyl 

převeden do nového jízdního řádu nové linky 920513 Přerov – Kokory – Tršice, kterou zajišťuje kraj a 

byl zrušen. Dneska po telefonickém hovoru s panem Mičkem, koordinátorem dopravy Olomouckého 

kraje mi bylo řečeno, že kraj tento spoj nezajistí, ale je ochoten financovat prodloužení linky městské 

hromadné dopravy číslo 925107, spoje číslo 5 o jednu zastávku do Kokor, tak aby se děti do školy 
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dostaly. Prodloužením tohoto spoje do zastávky v Kokorách by se tak současně vyřešila i doprava asi 

20 dětí z Kokor, které naopak dojíždějí do ZŠ v Předmostí a musí přecházet ze zastávky most Míru 

zpět do Předmostí. 

Dovoluji si požádat o podporu a o urychlené hledání a nalezení společného řešení této problematické 

otázky, najít řešení mezi oběma zřizovateli. Přepravu přitom zajišťuje Arriva Morava. Vím, že se musí 

dodržet legislativa a smlouvy, ale teď není čas hledat viníka, kdo tuto situaci zavinil. Prosím, abyste 

vše posoudili a pokusili se řešit tento problém ve prospěch dětí. Protože kde je vůle, tam je i cesta. 

Prosila bych pana primátora, jestli by mohl zadat nějaké usnesení, které by pomohlo tuto otázku řešit. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

K tomu není nutné usnesení. Bude to v zápise. My se tím začneme hned v pondělí zabývat. 

 

RNDr. Landsmannová, předsedkyně místního výboru Žeravice: 

Proto jsem vystoupila teď. Není čas, budou vánoce.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To chce okamžité opatření a okamžitou akci. 

 

p. Zácha: 

Já bych poprosil, jestli se dá zareagovat na vystoupení pana Přidala, protože je pravdou, že jsme o 

tomto hřišti tady diskutovali a víme, že základní škola Za mlýnem v minulosti byla, co se týká 

zaměření, na kopanou, tak byla vyhlášená škola. Absolventi z této školy město prezentovali na 

nejvyšší úrovni, co se týká kopané. Já chápu, že jsme hokejové město, ale lidově řečeno, fotbal si 

zaslouží také podporu. To je to, co jsme se bavili u investičních akcí. 

Já si myslím, že to je poměrně zásadní pro rozvoj tohoto sportu. Škola, která je k tomu určená, tak jak 

na Želatovské škole je to hokej, tak tady ZŠ Za mlýnem a myslím si, že by si zasloužila pozornost nás 

všech zastupitelů. 

To, co řekl pan Přidal, zase nebylo okomentováno a bylo hozeno bez povšimnutí. Já si myslím, že by 

si to zasloužilo nějakou reakci, ať se dozvíme, jak tato akce je nebo není plánovaná. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Realizace akce může začít okamžitě ve chvíli, kdy zastupitelstvo města přijme rozpočtové opatření ve 

výši 16 mil. Kč a schválí záměr zadat veřejnou zakázku na realizaci akce. Můžete navrhnout usnesení 

a můžeme to zadat hned tímto způsobem. Realizace začne ve chvíli, jak ji schválí zastupitelstvo. 

Akorát si řekněme, je prioritou města vybudovat hřiště za 16 mil. Kč. Jestli ano, zastupitelé 

rozhodnout. 

 

Mgr. Přidal: 

Pane náměstku, mluvíte pěkně. Mně to připomíná minulost, kdy jsme říkali, to co já vám můžu slíbit, 

to vám nikdo nemůže dát. Vy předkládáte investiční akce. Vy o té situaci víte. Vy jste byl ten, který 

jste to zarazil na podkladě diskuse s kamarádem nebo se známým. Vždyť si to dobře pamatujete.  

 

p. Zácha: 

Šalamounská odpověď pana náměstka. Takže otázka na tělo? Je volných 16 mil. Kč? Jestli srovnáváte 

základní škola a dětské hřiště a hřiště pro žáky této základní školy a zdá se vám 16 mil. Kč moc, tak 

mně připadne moc 20 mil. Kč na parkoviště, které se má rekonstruovat v lokalitě Č. Drahlovského. 

Sto lidí, sto názorů. Toto jsou naše děti a naše budoucnost. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Je to v kompetenci zastupitelstva. Ne v kompetenci pana Měřínského, zastavit nějakou investiční akci. 

Pokud zastupitelstvo schválí záměr zadat veřejnou zakázku, pokud přijme rozpočtové opatření v této 

výši, tak se začne realizovat. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, nehádejte se. Děkuji. 
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Ing. Střelec: 

Já jsem nechtěl původně na tuto diskusi ohledně rekonstrukce hřiště Za mlýnem reagovat, ale reagovat 

budu. Já nemám nic proti rekonstrukci dětských hřišť. Rád bych věděl, proč rekonstrukce, která byla 

navrhovaná za 8 milionů, najednou stojí 16 milionů. Protože jsem ten projekt neviděl, co je tam za 

těch 16 milionů, a jak to ty děti, zaměřené na fotbal využijí, protože už to tady zastávám a zastávám to 

stále, již několik let. My budeme mít krásně rekonstruovaná hřiště, budeme mít nové sportovní haly a 

občané Kopanin budou chodit po rozbitých chodnících. 

Já jsem pro to, abychom hřiště opravili za 8 mil. Kč, ale kde je těch dalších 8 mil. Kč? Co tam za to 

bude? 

Já budu jako zastupitel hlasovat až uvidím ten projekt. Až mi někdo logicky zdůvodní, že je tam 

potřeba to a to. Nevím, jestli tam jsou tenisová hřiště, nebo co tam je. Jestli to má být hřiště zaměřené 

pro tuto školu pro fotbal, tak chápu, že tam bude sportoviště zaměřené na fotbal, možná ještě na něco 

jiného, ale nevím, proč by to mělo stát 16 mil. Kč. Raději bych možná těch 8 mil. Kč dal do 

rekonstrukce chodníků a cest na Kopaninách, protože ty jsou také ve špatném stavu. Když se podíváte 

na prostory před rekonstruovaným střediskem na Kopaninách, tak tam ty chodníky jsou v dezolátním 

stavu. Kde potom vezmeme peníze na tady ty opravy? To by mně zajímalo. 

 

p. Zácha, faktická: 

Já jsem nedostal odpověď na to, jestli je volných 16 mil. Kč. Na to jsem se ptal, protože jestli je 

volných 16 mil. Kč, tak ať vím, jak se mám zachovat na dalším zasedání zastupitelstva. 

Vy jste se, pane inženýre, celou dobu díval na mě. Ale to není otázka na mě. 

A není to dětské hřiště, ale školní hřiště.  

 

MUDr. Chromec: 

Má to hřiště celkem zajímavé konsekvence. Naši fotbalisté, především mládežníci, co jsou na SK, tak 

mají záměr přestěhovat dorostenecké oddíly a menší právě do tohoto hřiště a udělat tam centrum 

fotbalové i Viktorka. V případě, že by k tomu došlo, tak my budeme schopni souhlasit s tím, aby se na 

části tréninkového hřiště fotbalu poskytla plocha na vybudování druhé ledové plochy v Přerově. Je to 

zajímavá konsekvence, já si vzpomínám, že finance na to hřiště vznikly tak, že na té škole se měla 

dělat vzduchotechnika asi za 16 mil. Kč a z těchto peněz, které byly ušetřeny, protože se tam ta 

klimatizace nedělala, byly tyto prostředky přesunuty, to jsme tady rozhodli na zastupitelstvu, na 

výstavbu toho hřiště. 

Bylo by dobře si uvědomit, že to má význam nejen pro tu školu, ale že by tam mohlo být centrum 

kopané pro celý Přerov. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Okomentuji tu vzduchotechniku – tam se počítalo natvrdo, že to bude kryté dotačním titulem. To bylo 

rozpočtově nulováno. 

 

Ing. Střelec: 

Já se omlouvám panu Záchovi, že jsem se díval na něho, ale nedíval jsem se na něho. Nejsou to 

samozřejmě otázky na vás. 

Jednu věc, já bych se zeptal pana Chromce, jak se bude rozhodovat, když město bude potřebovat 

mimo dotaci dalších 40 mil. Kč na vybudování kanalizace v místní části Čekyně, když ta tam již 

několik desítek let není? Myslíte si, že obyvatelé místních částí nemají nárok na kanalizaci? Pro co se 

rozhodnete? Město bude potřebovat 40 milionů korun. Já bych se také zeptal, máme v rozpočtu na 

příští rok a další roky 40 mil. Kč navíc, kromě toho dotačního titulu? Jak to potom budeme řešit? Teď 

tady slyším, další ledová plocha. Perfektní, asi to město potřebuje. Nepotřebujeme ty kanalizace? 

Chybí nám přes 300 mil. Kč na opravy havarijních stavů chodníků a cest. To jsou ty peníze, které 

prioritně musí dávat město do majetku pro své občany. 

Já znovu říkám, nemám nic proti rekonstrukci školního hřiště. Ale za 16 mil. Kč? 

My tady pořád diskutujeme. Ledová plocha, nové hřiště, další sportovní hala. Já chápu, že to ti lidé 

chtějí, ale ti lidé také chtějí mít základní vybavenost, chodníky v nějakém dobrém stavu a nejenom 

tyhle ty věci. To se na mě nezlobte. 
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Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já nevím, jestli otázka pana Záchy na volné prostředky znamenala, kolik je v rezervě na 

nerozpočtované výdaje. Na to dostane písemnou odpověď. Já nevím kolik tam teď je. 

 

MUDr. Chromec: 

Já k panu Střelcovi. Aniž bych se přeceňoval, myslím si, že na té kanalizaci v té Čekyni jisté zásluhy 

mám a přesto všechno, že to přijde na 40 mil. Kč, tak pořád město šetří zhruba stejnou částku. 

K té ledové ploše – to by nemělo být investicí města, ale soukromého subjektu.  

Všechny tyto věci mají souvislosti a o těch souvislostech je dobré vědět. Já neříkám, že hned teď jsme 

schopni najít 16 mil. Kč, ale myslím si, že při novém ministerstvu školství vznikne určitě 

fundamentálně jiná situace, tak tam určitě budou vypsány dotační tituly a tak jak Lipník se nakonec 

dopracoval ke sportovní hale za 80 mil. Kč, že bychom mohli při jistém úsilí získat nějaké peníze na to 

hřiště. 

 

p. Vyhlídka, občan Přerova: 

Já si vzpomínám, že nám stačilo hlavně srdce, tepláky a tenisky a hrávali jsme fotbal, nikdo do nás 

nevrážel žádné peníze. To se týkalo plavců, basketbalistů, fotbalistů. 

Chtěl bych poděkovat, že zmizel vřed města po minulé koalici – Škodova ulice.  

Poděkování za pozorovací terasu u malé laguny v přírodní památce mokřadu. Naučila se tam chodit 

spousta lidí, nejen krmit, fotografovat. Už tam nechodí devastanti, kteří to likvidovali. 

Poděkování - oprava mezi tunely v myší díře do Předmostí, už je trochu opravený povrch, tak se tam 

dá projíždět na kole. Ale když se tam odtud vyjíždí, tak v té zatáčce není vidět ani na jednu stranu. 

Řidiči tam jezdí velice rychle. Bylo by dobré tam dát značku buď omezující rychlost, nebo tam dát 

značku začátek obce. 

Přeji krásné svátky. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Chtěl bych popřát pěkný zbytek adventu a klidné svátky za náš klub. Věřím, že spousta věcí, které se 

mohou zdát konfliktní, i ten podnět, který tady měl kolega Přidal, tak třeba se podaří vyřešit tak, že 

budou všichni spokojeni. Ale to nepředjímám žádné konkrétní opatření, ale je to takové adventní 

přání. Pěkné vánoce všem. 

 

 

 

1023/34/10/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova pana Marka Dostála  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova upravit kritéria výběrových 

řízení pro městské byty. 

 

 

Hlasování o podnětu p. M. Dostála: 18 pro, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (Mgr. Rašťák, 

Ing. Symerský), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Konstatuji, že naprosto neurčité usnesení bylo přijato, takže rada se s ním nepochybně utká. Po svém.  
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1024/34/10/2017 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 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Rašťák, Ing. Symerský), 3 omluveni (RSDr. Nekl, Ing. Tužín, 

Mgr. Vránová Ph.D.) 

 

 

 

 

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský popřál všem pěkné vánoce, ať je rok 2018 úspěšný, ať zastupitelé 

uspějí v komunálních volbách a začnou společně přemýšlet o tom, abychom příští rok opravdu 

nekonfliktně, věcně žili, prožili ve prospěch tohoto města. Nic víc, nic méně. Nejenom dětí, ale i 

důchodců, nejen hřišť, ale i komunikací, nejen komunikací, ale všeho ostatního, za co jsme odpovědni 

všestranně. Mějte se hezky. 

Primátor ukončil 34. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 15. prosince 2017 v 18.45 hodin. 

 

V Přerově dne 15. prosince 2017 

 

 

                                                                                                      Mgr. Vladimír Puchalský 

                                                                                             primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Helena Netopilová 

                                                                                                     členka Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Alice Kutálková 

                                                                                                členka Zastupitelstva města Přerova 


