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Z Á P I S 

z 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 22. ledna 2018 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 34. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Návrh na volbu člena Rady města Přerova Ing. Vrána 

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

primátor 

2.3 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 34. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v 
objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. 
Popovice u Přerova                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí –  pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 
oba v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  za 
pozemky p.č. 5215/26 a p.č. 5215/27 oba v k.ú. Přerov ve 
spoluvlastnictví fyzických osob 

p. Košutek 

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 21 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 1 Ing. Měřínský 

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

Ing. Měřínský 

4.4 Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 
– „Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově.  

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Využití hotelu Strojař Ing. Vrána 

5.2 Memorandum o spolupráci Ing. Měřínský 

5.3 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova – zkrácený postup 
pořízení 

p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Demolice bytového domu Kojetínská 1831 - podání žádosti o dotaci Ing. Měřínský 

6.2 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice Ing. Měřínský 

7. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 Bc. Navrátil 

8. Různé  

8.1 Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově primátor 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

C. Omluveni:        -  

 

      

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

35. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 15.00 hodin primátor Mgr. Vladimír Puchalský    

ve velkém sále Městského domu, na nám. T.G.M. v Přerově, které bylo řádně a včas a ve smyslu 

zákona o obcích svoláno. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v úvodu vás musím informovat o tom, že od dnešního dne budeme používat nové hlasovací 

zařízení, které vysoutěžila firma MINISTR SYSTEMS s.r.o. z Pardubic a ke krátké instruktáži 

předávám slovo p. Michalu Riedelovi 

- pokračuji jednáním zastupitelstva poučením o ustanovení § 83 odst. 2, tzv. střet zájmů ve 

smyslu zákona o obcích a ptám se, jestli je někdo ze zastupitelů, který je ve střetu zájmů 

k projednávaným věcem? 

 

p. Zácha 

-  p. primátore hlásím, že bych mohl být ve střetu zájmů u bodu 5.3, takže v tomto bodě nebudu 

hlasovat 

 

Ing. Vrána – faktická 

- já hlásím střet zájmů ve věci týkající se společnosti Teplo Přerov 

 

p. M. Dostál 

-  hlásím, že nebudu hlasovat k bodu 7 

 

Ing. Mazochová 

- hlásím také možný střet zájmů jako členka představenstva Teplo 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nyní se poučíme o zákonu 101/2000 o ochraně osobních údajů a to z toho pohledu, že přímý 

přenos z dnešního zastupitelstva je pořizován a zároveň je pořizován záznam obrazu a zvuku 

z dnešního zasedání 

- pokud jde o prezenci, opticky vidím, že jsou přítomni všichni zastupitelé, je tedy přítomna 

zjevně nadpoloviční většina zastupitelů a jsme usnášení schopni 

- zápis z 34. zasedání Zastupitelstva města ze dne 15.12.2017 je ověřen a vyložen u zapisovatelky 

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



3 

 

- program jednání zastupitelstva jste obdrželi, prosím, ptám se, jestli má někdo doplňující či jiný 

návrh nebo protinávrh? 

 

Mgr. Přidal 

- navrhl bych rozšíření programu v bodu „Různé“ o bod 8.2 „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za 

Mlýnem v Přerově“ 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- slyšeli jste doplňující návrh 

 

RSDr. Nekl 

- já bych se odvolal na tiskovou zprávu z 22.1.2018, která byla vydána na základě dopisu p. 

primátora ze dne 19.1.2018 a týkala se výstavby dálnice D1 

- proto bych chtěl zařadit na dnešní jednání bod „Informace o infrastruktuře ve městě Přerově a 

jeho okolí, stav přípravy a realizace“ s tím, že se zároveň odvolávám na dopis, který magistrát 

dostal od sdružení Krajiny Dluhonice, kterou zastupuje p. Ježík s tím, že vím, že jsou tam 

nějaké problémy s výstavbou železničního nadjezdu od občanů nebo od tohoto sdružení 

Dluhonic 

- rád bych teda věděl, jaký stav je, jestli Dluhonice už nemají nic proti dálnici a mají něco proti 

železnici, a proto bych to chtěl zařadit do bodu 6, jako bod 6.3 tuto informaci 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- slyšeli jste návrh na doplnění bodu 6 bodem 6.3 – situace železničního nadjezdu místní části 

Dluhonice , ano a infrastruktura vůbec? 

- Infrastruktura vůbec – krajské investice, D1, rychlostní železnice, dluhonské nadjezdy,… 

 

Ing. Střelec 

- já bych se chtěl jenom zeptat p. Přidala, proč tento bod rekonstrukce školního hřiště není 

standardně zařazen do následujícího programu, protože to by mělo projít investiční komisí, 

dalšími výbory, tak proč bychom o tom měli hlasovat nebo diskutovat teď jako speciální bod 

dnešního zastupitelstva 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- můžeš navrhnout jiný protinávrh 

 

Ing. Střelec 

- já teda budu hlasovat proti a navrhnu, ať se to dá normálně jako standardní bod na dalším 

zastupitelstvu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se nehlásí, je tady bod 6.3, který navrhuje doplnit p. Nekl – „Dopravní infrastruktura 

na území města vůbec ve vztahu k dálnici D1, železnici a koneckonců i krajským komunikacím 

včetně Dluhonským mostům 

 

 

Hlasování o doplnění programu o bod 6.3 – návrh RSDr. Nekla:  32 pro, 3 se zdrželi 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- pak je prosím doplněno 8.2 „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem“ 

 

 

Hlasování o doplnění programu o bod 8.2 – návrh Mgr. Přidala:  24 pro, 1 proti, 10 se zdrželo 
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primátor Mgr. Puchalský 

- 6.3 a 8.2 bylo doplněno 

- nechám hlasovat o doplněném programu o bod 6.3 a 8.2 

 

 

Hlasování o celém doplněném programu:  32 pro, 3 se zdrželi 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nyní musíme schválit ověřovatele z dnešního zápisu – navrhuji, aby ověřovateli zápisu 

z dnešního zastupitelstva byli schváleni Ing. Petra Vránu a Ing. Hana Mazochová 

 

 

Hlasování o ověřovatelích:  jednomyslně 35 pro 

 

 

 

1025/35/1/2018 Zahájení, schválení programu 35. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne          

22. ledna 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a Ing. Hanu Mazochovou za ověřovatele zápisu 35. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, 

INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

1026/35/2/2018 Návrh na volbu člena Rady města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, člen Rady města. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí veřejným hlasováním v souladu s § 94 odst. 2 písm. 

m) členkou Rady města Přerova Ing. Hanu Mazochovou. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  jak tady kolega Vrána předpokládal, tak samozřejmě i my za ODS okomentujeme ten vývoj, 

který tady trval několik měsíců a teď dospěl do volby 11 člena rady, po jistě složitých 

jednáních 

- principiálně k tomu, co jste tady, p. kolego, řekl, rozumím, ale já jsem si našel 2 zápisy, v těch 

zápisech by šlo listovat daleko více, kdy ať je to p. primátor nebo vy, slibujete, že podle 

velikosti budete jednat s každým klubem v zastupitelstvu 

- já tady mám citaci p. primátora, který říká – ano, jednali jsme se zástupci KSČM, budeme 

jednat se zástupci ČSSD, dále pak budeme jednat s lidovci a dalšími, abychom ten úkol, který 

před námi je, splnili 

- tady p. primátor nevyjmenoval všechny strany podle velikosti, nicméně hovoří o KDU-ČSL, 

podle mých informací, ať se vyjádří kolegové, ani s nimi jste nejednali a navážu na to, co jste 

vy sliboval na posledním zastupitelstvu, teď hovořím ke kolegovi Vránovi, kdy také tady, 
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cituji, že budete jednat podle velikosti tak, jak jste řekl, začali jste u KSČM, následovala 

ČSSD a nyní ČSSD má čas na rozmyšlenou, v případě, že nebude mít zájem, tak oslovíte další 

kluby podle velikosti 

- já si myslím, že vím, jaký by byl výsledek jednání, pokud byste jednali s námi, to asi není 

těžké odhadnout, nicméně když se podívám na ten veletoč teď i na vládní úrovni, kdy vítězné 

hnutí sestavovalo vládu, tak p. premiér také jednal s každou stranou, která je zastoupena 

v parlamentu a mnohdy šlo o formální jednání 

- já si myslím, že jsme si to zasloužili, jako strana, která tady sedí v zastupitelstvu a chodí jednat 

na každé zastupitelstvo, tak se domnívám, že alespoň to formální jednání proběhnout mohlo 

- ale to hovořím teď k vám, p. primátore, protože jste to slíbil, tak i k vám, p. kolego, který za 

koaliční radu ta jednání pravděpodobně vedl 

- my, s paní Mazochovou problém nemáme, jsme rádi, že rada bude konečně v plném počtu 11 

členů pracovat a jak budeme hlasovat, to jsme si v klubu ODS už vyjasnili 

 

Ing. T. Dostal 

- přidám se ke svému předřečníkovi – nic nemám proti navrženému jménu paní Ing. 

Mazochové, tak jako bych neměl proti žádnému jinému jménu, které by bylo navrženo z jejich 

strany 

- nicméně jde mi o princip a jednu důležitou věc, a to, že tady byl veřejně učiněn slib čelními 

představiteli města p. primátorem, p. radním Vránou s tím, že budou jednat se všemi stranami 

- když už se postupně samozřejmě dohodli, tak stačilo zvednout telefon a říct, zveme vás na 

jednání a říct, už jsme se prostě s někým domluvili nebo rozhodli jsme se jinak, ale mělo to 

proběhnout alespoň formálně 

- takže tady jenom, aby občané viděli, co se dělá se sliby, které jsou veřejně projeveny do kamer 

- takže já v tomto bodě budu bohužel vystupovat aktivně proti, předpokládám, že ostatní 

opoziční strany, které byly nebo třeba nebyly osloveny, tak se budou chovat podobně, i když 

nevím, samozřejmě, protože pravděpodobně nějaká dohoda musí být domluvena, protože ať 

počítám, jak počítám, strany by se chovali podle nějakých pravidel, tak vám pořád nějaký hlas 

chybí 

 

Ing. Vrána 

- já bych nehledal analogie vládní úrovně a tady komunální úrovně, ta situace je samozřejmě 

jiná 

- co se týče mého slibu, já bych rád, abyste si to přehráli, protože já jsem říkal, že budeme 

jednat se stranami od největší po nejmenší, dokud nedojde k dohodě 

- kdybychom se s komunisty dohodli hned, tak s dalšími stranami už asi nejednáme, protože je 

to podle mě prostě fair přístup, že jednáme od největší k nejmenší – to je za prvé 

- za druhé - já teda předpokládám, že když dojde k dohodě uvnitř koalice na doplnění člena 

z koaliční strany, tak snad, p. kolego, přes p. předsedajícího, nepředpokládáte, že se 

domluvíme na tom, že nebudeme souhlasit s p. Mazochovou, ale dáme prostor opozičnímu 

zastupiteli 

- to je prostě asi špatná úvaha 

 

Mgr. Kouba 

- dotazy na p. Vránu, pravděpodobně přes vás, p. předsedo 

- já jsem se chtěl zeptat, já proti tomu nic nemám, to právo vám neberu, to znamená, že 

delegovali jste p. Mazochovou, v pořádku, jenom to bylo po delším jednání, tzn. po čtyřech 

měsících jednání jste dospěli k tomu, že by bylo dobré vybrat z vlastního středu, takže to 

mohlo být jasné hned na začátku a nemuseli jste to kolečko vůbec začínat 

- tady se nejedná o to, že jste to kolečko začali, jednali jste a v průběhu vám to došlo, a nebo 

SpP vám umožnilo zvýšit počet mandátů v radě, protože vyklízí pozice 

- můj dotaz na vás, p. Vráno, bych se chtěl zeptat, které politické kluby tvoří radu, opravdu se 

ptám, jestli byste mi mohl vyjmenovat, které politické kluby tvoří současnou radu města 
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p. Zácha – faktická 

- opravdu faktická – já si nevymýšlím, p. primátore, a čtu z posledního zápisu zastupitelstva a 

mluvím k p. kolegovi Vránovi a cituji jeho slova tak, jak jsou v zápise 

- tak jestli jste to opravdu neřekl, tak ten zápis, kdo ho ověřoval, ho ověřil špatně, protože tady 

se jasně píše – podle zákona má být lichý počet rady, jak jsem konstatoval – to jsou vaše slova 

– čili snažíme se, aby rada měla 11 členů, a my jsme avizovali dopředu, že budeme oslovovat 

jednotlivé kluby podle velikosti, 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 do rady jako 11 člen, oslovíme kluby podle velikosti 

- řekl jste, že jste to neřekl, tady je to napsané v zápise, já nechci polemizovat, stačil jeden 

telefonát, říct, že jsme ukončili jednání a hotovo 

 

p. Tomaníková 

-  náš klub byl osloven, jsme nejsilnější opozičním klubem a byli jsme osloveni první a vyjádřili 

jsme se, že do současné koalice nechceme vstoupit, ale chceme se ctí dokončit funkční období, 

proto budeme volit p. Mazochovou, přestože jsme předcházející radu nevolili, tak na 

dokončení tohoto funkčního období podpoříme p. Mazochovou 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- kolegové z ODS a KDU-ČSL se snaží tady rozpoutat aféru o neplnění slibů, přitom je to 

pouze o tom, že během toho vyjednávání jsme dospěli k názoru, že jsme schopni tuto koalici 

udržet aniž bychom do rady vzali další lidi 

- prostě během čtyř měsíců jsme došli k tomuto závěru, během čtyř měsíců se spousta věcí 

vyvíjí, takže pochopte, že i během toho došlo k tomu, že jsme si řekli, že nebudeme brát do 

rady nikoho z jiných klubů 

- nic jiného to není, vaše tvrzení, že neplníme sliby, se nezakládá na pravdě 

 

Ing. Vrána 

- tak ještě jednou p. Záchovi přes p. předsedajícího – ten text, který jste četl, p. Zácha, je 

správně 

- tam je napsáno, že jak ukončíme jednání s ČSSD a pokud ČSSD si neřekne o to místo, 

budeme pokračovat, takže to je to pokud, a samozřejmě analogicky z toho vyplývá, že pokud 

najdeme v rámci koalice, tak ta jednání přece skončí 

- je to logické 

- a p. Koubovi bych opět přes p. předsedajícího rád řekl, jaké subjekty tvoří radu, já vám 

poradím – je to to www.prerov.eu, záložka rada a u každého jména je politická příslušnost, ale 

já vám to řeknu, je to ANO, SpP a je to p. Neuls za Nezávislé 

 

Ing. T. Dostal 

- děkuji p. Měřínskému, který mi to osvětlil a myslím, že nám všem, když řekl, snažíme se 

udržet tuto radu do konce volebního období, takže jak vidíme, tak snaží se udržet i za cenu 

samozřejmě opozice, která ji u tohoto podrží, takže tím je to vysvětleno 

- kdyby v návrhu bylo jméno nějakého opozičního člověka, tak tomu rozumím, že jednání 

skončila u KSČM nebo u ČSSD, takže tam bych tomu rozuměl 

- tohle to mě samozřejmě překvapilo, protože jsme osloveni nebyli 

 

p. Zácha – faktická 

-  já z toho nechci dělat kovbojku, ale čekal jsem, že zareaguje kolega Hermély – tak je tam 

někdo za Nezávislé nebo ne? 

- posledně jste tvrdil, že Nezávislí v koalici nejsou, teď je tvrzení, že p. radní Neuls je za 

Nezávislé 

 

p. Neuls 

-  dovoluji si požádat o opravu – já nejsem Nezávislý, já jsem nezařazený 

 

http://www.prerov.eu/
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primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že už se točíme v kruhu, nepřinášíme nic nového, jenom účelově licitujeme, takže 

uzavírám diskusi 

 

 

Hlasování:  26 pro, 3 proti, 6 se zdrželo 

 

 

1027/35/2/2018 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

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

II. pololetí roku 2017 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. pololetí 2017, 

 

2. doporučuje předsedům zastupitelských klubů, aby záležitosti účasti svých členů projednali na 

jednání zastupitelských klubů. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

-  prosím vás, pokud vezmeme předchozí obrazovku, tak tam není vidět, jak kdo hlasoval, ta 

spodní lišta na té obrazovce není vůbec vidět na tom plátně, nejsou vidět konečné výsledky 

- je možné to nějak upravit? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže technický problém – budete reagovat? 

- ano, takže o přestávce se pokusíte vyladit, děkuji 

 

p. Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

-  vidět hlasování je a výsledek hlasování se pokusíme o přestávce vyladit, aby to bylo vidět pro 

všechny 

- je to bohužel technickým rozlišením obrazovky 

 

Ing. T. Dostal – faktická 

- jestli ještě můžu navázat na toto hlasovací zařízení – je to pro nás nové, díváme se na to 

poprvé 

- zdá se mi, jestli mám dobrý postřeh, že jsme poskládáni jakoby nejdříve rada a pak pokračují 

zastupitelé podle abecedy 

- teď v tom ztrácím trošku přehled, dříve to bylo přehlednější, že zastupitelé byli seřazeni ve 

sloupcích podle klubů, takže bylo spíš barevně hnedka vidět, jak který klub hlasoval a jaká 

jména 

- je to tak přeházené, že jsem rád, že jsem našel sebe, kolegů jsem si také všiml, ale ztrácím 

v tom trošku orientaci, jestli by i do budoucna napříště by se nemohlo ty sloupečky lépe 

uspořádat 

 

Ing. Hermély – faktická 

- výsledky hlasování jsou vidět na displeji tady přímo, jak kdo hlasoval, takže do technické 

pauzy můžete používat informativně displej hlasovacího zařízení 
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p. Pospíšilík 

-  když jsem se díval na účast, jak ve Finančním výboru, tak v Kontrolním výboru je účast 

některých členů 25%, 40%, v Komisi pro kulturní záležitosti je účast 33% 

- ta účast některých členů je prostě hrozně nízká, takže předsedové by to měli nějak řešit 

 

Ing. Vrána 

- krátce bych okomentoval Kontrolní výbor, kde jsou naši dva nominanti, je to Dr. Lichnovský 

a Mgr. Pospíšilová, kteří tam mají účast teďka slabou, nicméně když to vezmu 

z dlouhodobého hlediska za celé funkční období, tak je, nepočítal jsem to přesně, možná nad 

50, možná na 60% 

- samozřejmě já jsem s nimi hovořil, mají zájem tam dál pracovat – u p. Dr. Lichnovského je to 

teďka poměrně hektické období, protože je tajemníkem pana hejtmana, ale garantoval mi, že 

tam bude docházet, takže já bych mu dal ještě šanci za ANO 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 35 pro 

 

 

1028/35/2/2018 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 34. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy. 

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 34. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Rašťák 

- vážený p. primátore, vážní kolegové, já bych chtěl upřít pozornost na jedno, z mého pohledu 

poměrně zásadní usnesení rady ze 14.12.2017, které tedy do budoucna může přinést mnoha 

občanům určité obtíže a kupodivu rada přijala usnesení poměrně jednoznačně bez nějaké 

zásadní rozpravy a s tím usnesením souhlasila 

- o co se jedná: je to usnesení č. 3497/82/11 pro orientaci a týká se informace České pošty, kdy 

manažerka České pošty informovala radu, primátora, že Česká pošta obdržela nabídku od 

obchodního centra Galerie Přerov a má za cíl vytvořit tady v této Galerii pobočku České pošty, 

což by bylo určitě dobře, to by občané určitě přivítali, ale pak je tady ještě to B) 

- a to B) je poměrně zásadní, protože v případě realizace dojde k přestěhování pošt Přerov I 

z ulice Husova a pošty Přerov V, z ulice Trávník, právě do tohoto obchodního centra, z čehož 

tedy mi jasně vyplývá, že tyto pošty budou zrušeny 

- mě překvapilo, že rada v tomto případě přijala to usnesení, čili vzala tuto informaci na vědomí a 

souhlasí s uvedeným záměrem, přitom k tomuto materiálu se nevyjádřili ani přerovští rádci, 

aspoň to v té důvodové zprávě není nikde zaznamenáno, neprojednávala to ani žádná komise, 

čili poradní orgány rady a přesto už jsme České poště sdělili, že s tím jako město, a v podstatě i 

my, jako zastupitelé nemáme žádný problém, a že takto může Česká pošta od r. 2019 učinit 

- já si to tak úplně nemyslím, že je to dobré řešení, dobré řešení je určitě dobré mít poštu v novém 

centru města, což v podstatě Galerie Přerov dneska je, protože je tam poměrně silná kumulace 

občanů, ale znamená to, že v úplném centru města budeme mít 2 pošty – poštu na náměstí 

T.G.M. nebo v Kratochvílové ulici a 10 minut odtud je i Galerie Přerov 
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- naopak velká sídliště, která tvoří několik tisíc obyvatel, ne-li desítek tisíc jako je ulice Trávník, 

Budovatelů apod., tuto blízkost pošty ztratí a druhé takové centrum je dopravní centrum, je 

Husova ulice, kde je vlakové nádraží, kde je autobusové nádraží, a kde je taktéž velká kumulace 

lidí, a to nejenom přerovských, ale i z okolních obcí a určitě tyto pobočky taktéž využívají 

- takže já bych byl rád, kdybychom se k této problematice vrátili, kdybychom si vyžádali od 

pošty nějakou analýzu, jak jsou ty pobočky využívány občany v průběhu roku, v průběhu 

měsíců, a jestli opravdu je nutné takto to řešit, protože jsem přesvědčen o tom, že když bych měl 

nějak řešit a snižovat počty poboček v Přerově, tak si vyberme, buď bude pobočka na ulici 

Kratochvílově, nebo ať je pobočka v Galerii Přerov, ale rozhodně bych nerušil poštu pobočku 

na ulici Husově a pobočku na největším sídlišti tady v Přerově, tedy pobočku na ulici Trávník 

- takže to je moje připomínka a návrh, aby toto své rozhodnutí rada znovu ještě přehodnotila, a 

pokud ne rada, tak se k tomu ještě vrátíme my, jako zastupitelé na příštím zastupitelstvu 

 

p. Zácha 

-  než vystoupím se svým příspěvkem, tak bych byl rád, kdyby na příspěvek p. Rašťáka někdo 

reagoval z vedení města, protože si myslím, že to je opravdu zásadní krok zrušit poštu na tak 

velkém sídlišti 

- a teď ke svému příspěvku – já v první fázi vystoupím za Kontrolní výbor, protože jak vidíme 

název bodu programu, tak je to informace z výborů – kdo z vás četl zápis z KV, tak jste si jistě 

všimli, že jsme právě diskutovali název tohoto bodu, jak je již několikrát uveden v programu 

zastupitelstva, já jsem na to v minulosti upozorňoval, bez reakce 

- tady se zpravidla stává, když to budu prezentovat ze zápisu z KV, tak my jsme tam 

projednávali název bodu tak, jak bylo projednáváno na minulém zastupitelstvu, tzn. 34. 

zasedání zastupitelstva, usnesení z toho zastupitelstva bylo ve dvou bodech, že ZM po 

projednání bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle 

přílohy a za 2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 33. zasedání ZM, 

které se konalo 20.11.2017 

- nicméně v tomto bodě byla projednávána rada, která se konala o 18 dní dříve, před 33. 

zasedáním ZM 

- takže my doporučujeme, jako KV, aby tento bod byl nazván např. informace o činnosti Rady 

města Přerova tak, aby odpovídaly skutečnému obsahu podaných informací o činnosti Rady 

města Přerova a o uložených úkolech z usnesení RM 

- dneska, když plynule přejdu, teď mluvím jako zastupitel, přejdu na bod 2.3, tak zase máme 

plnění úkolů z usnesení rady a informace o činnosti RM od 34. zasedání ZM, které se konalo 

15.12.2017 a máme zde úkoly z 82. rady, která se konala ještě před zasedáním 34. zasedání 

ZM, tedy 14.12. 

- takže zase projednáváme něco, co není v souladu s názvem bodu tohoto programu 

- teď dotazy k usnesení 82. RM, tak mám několik dotazů – první dotaz a tady mi stačí písemná 

odpověď, týká se právě tady toho nového systému hlasování a vůbec obslužnosti zastupitelstva 

- bylo vyhlášeno výběrové řízení, jedná se tedy o bodu usnesení 3433/82/6/2017, kdy byl do 

výběrového řízení přihlášen jeden uchazeč a ten byl vybrán, tak se ptám, jestli byl nějaký 

důvod, proč se to výběrové řízení nezrušilo, nevypsalo se druhé, abychom měli víc z čeho 

vybírat a ptám se, to je konkrétní dotaz – já bych chtěl znát, jaké byly náklady doposud, a jaké 

budou náklady od tohoto jednání zastupitelstva – jestli je to pro nás cenově výhodnější 

- musí to být pro nás cenově výhodnější, jinak co by nás k tomu vedlo, protože tu máme nový 

obslužný systém, protože ten starý nějakým způsobem fungoval, zabezpečovalo to Teplo 

Přerov ve spolupráci s Televizí Přerov, takže nevím, co vedlo vedení města k tomu, že jsme 

změnili tento systém a ten dotaz jsem položil jasně a prosím o odpověď 

- druhý dotaz – také 82. RM – to je zajímavé, bod usnesení 3444/82/6/2017 – externí zajištění 

činnosti městského architekta – bylo vypsáno výběrové řízení – ptám se, jestli městský 

architekt externí je již znám, je již vybrán, protože sám jsem potřebovat vyjádření městského 

architekta pro své pracovní účely, a bohužel se nemám na koho obrátit, městský architekt 

v současné době na městě není, nefunguje, není známo, kdo tuto funkci zastupuje, bylo 

vypsáno výběrové řízení, tak se ptám, jestli je už výsledek, jestli máme už vybráno a na koho 

se teď tedy mohu obrátit se svojí žádostí 
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- třetí konkrétní dotaz – usnesení 3500/82/12/2017 – podnět primátora Puchalského – zmocňuje 

p. Ing. Kohouta, aby otázky za město Přerov se společností T-Mobile koordinoval a podával 

Radě města Přerova informace o postupu – jedná se o informace společnosti T-Mobile, která 

má zájem investovat na území města Přerova v oblasti optických sítí a vysokorychlostního 

internetu – prosím o podrobnou písemnou odpověď, o co v tomto bodě jde, co je účelem této 

žádosti a co si město od tohoto kroku slibuje 

- a poslední v tomto bodě – usnesení 83. RM – tady mám jenom jeden dotaz – usnesení 

3531/83/10/2018 – vertikální spolupráce se společností TSMPr s.r.o. – o co jde? 

- děkuji za odpovědi 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- slyšeli jste, zápis zaznamenal, pravděpodobně dostane p. Zácha písemné odpovědi tak, jak 

nám ukládá zákon o obcích 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já bych v rámci této technické jenom opětovně napadl práci KV, protože se domnívám, že KV 

opět supluje politickou práci p. Záchy a p. předseda si plete výkon mandátu zastupitele s prací 

předsedy KV 

- to není kontrola plnění usnesení zastupitelstva, to už je skutečně napadání samotných bodů, 

které si zastupitelstvo schvaluje, to jsou dvě zcela rozdílné věci 

 

p. Pospíšilík 

-  já bych se chtěl vyjádřit k plánovanému rušení poboček České pošty 

- často využívám pobočku na Husové ulici a vím, že víceméně je tam většinou plno, bývá tam 

10, 12 lidí, využívá ji jak katastrální úřad, kde chodí lidé na ověření podpisů, využívá je 

poměrně dost lidí z okolních vesnic, kde je pro ně autobusové stanoviště přestupní stanice a 

oni nemají pobočku pošty ve svém místě 

- takže je tam poměrně velké množství lidí, kteří když jdou z vlaku, tak se staví na poště, vyřídí 

si věci, zajdou do lékárny, jdou na autobus, nebo si vyzvednou auto, dá se tam zaparkovat, 

takže myslím si, že zrovna Husova ulice a rušení té pobočky nadělá potíže velkému množství 

lidí, protože kdyby ještě museli přejíždět na Galerii si vyřídit věci a pak zpátky, myslím, že to 

není zrovna dobré řešení 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- chtěl bych reagovat na podněty, které tady zazněly, pak samozřejmě přijde písemná odpověď 

- co se týká toho, proč používáme nový systém – smlouva s Teplem na používání jejich systému 

skončila ke konci roku, proto jsme vysoutěžili nový systém, není tam nic jiného 

- co se týká vertikální spolupráce – nejde o nic jiného než používání in-house výjimky při 

zadávání veřejných zakázek společnosti TSPMr 

- a pak bych chtěl ještě reagovat na ty otázky, co se týkají pošty – pokud si tady myslíte, že 

Rada města Přerova nebo Zastupitelstvo města Přerova rozhoduje o tom, kde má pošta 

pobočky, tak si, prosím, přečtěte zákon o obcích 

 

Ing. T. Dostal 

- přesně tento bod o té poště se týká rady města, která se konala vlastně jindy, než nám ukládá 

tento bod, takže se přikláním ke svému předřečníkovi p. Záchovi, aby se název tohoto bodu 

změnil tak, aby obsahoval postupně všechny rady – to je první věc 

- druhá věc – zcela jsem nepochopil p. Kohouta, v čem se ohradil přesně proti práci KV, jsem 

také členem KV a vím, že jak já, tak právě předseda p. Zácha, přísně dbáme na to, abychom 

kontrolovali pouze to, co kontrolovat máme ze zákona o obcích, tzn., my neposuzujeme, jestli 

rada měla nebo neměla něco odsouhlasit, to je její právo, ale jestli bylo toto naplněno a jestli 

to bylo v pořádku, nebo nebylo v pořádku naplněno 

- třetí věc – chtěl jsem se zeptat na usnesení RM č. 3529 z 83. RM, která se týká zprávy o 

aktuálním vývoji na ubytovnách provozovaných na území města, a to právě v souvislosti 

s „akcí“, která teď probíhá na ubytovně Chemik, bych řekl, v nějakém špatném světle to 
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dopadá samozřejmě i na město, za tento stav mohlo, takže k tomu jsem chtěl nějakou 

informaci 

 

Ing. Kohout 

- dvě krátká vysvětlení – jedno k tomu KV, aby to bylo dobře pochopeno, a druhá věc bude 

vyjádření k T-Mobile 

- ten KV je jednoduchý a prostý – pokud politik, p. Dostál, vystoupí tady na ZM a řekne, že 

potřebuje prostor pro to komentovat to a to, tak mu určitě vyhovíme 

- v okamžiku, kdy tato politická záležitost ingeruje do KV a vyústí v usnesení KV, který má ze 

zákona kontrolovat pouze plnění usnesení, tak to je prostě nezákonné, to je mimo hranu toho 

zákona, o který vy se opíráte, to samé i předseda KV – více to nebudu vířit 

- druhá věc – T-Mobile oslovil zástupce města, že připravuje ambiciosní projekt tady na území 

města a v podstatě ta koordinace spočívá v tom, aby stavební práce a veškeré souvislosti 

v rámci vlastně výstavby nových sítí tady ve městě Přerově měly minimální dopad na chod 

města, a aby byly pokud možno sesouladěny se zájmy města, tzn., aby se co nejméně 

poškozovalo veřejné prostranství, aby bylo co nejméně překopů, výkopů apod., o nic jiného 

v tuto chvíli nejde 

- jinak je to investice soukromého subjektu 

 

p. Zácha – faktická 

-  jak jsem již avizoval, já věřím, že všichni bedlivě čtete všechna usnesení výboru a KV žádné 

usnesení tohoto typu nemá, pane kolego 

- vy jste tady říkal, že KV a jeho jednání vyústilo v usnesení – takové usnesení neexistuje, to 

jenom na upřesněnou 

 

p. B. Passinger 

-  občané Přerova, jsem také členem KV a nikdy jsem si nevšiml, nikdy to, co řekl p. Kohout 

- prosím, můžete to nějak doložit? Že bychom projednávali nějaké politické záměry na KV? 

 

p. Pospíšilík 

-  já bych se chtěl vrátit k té České poště – kdyby se vás pošta nechtěla ptát na váš názor a 

nezajímal by ji, tak by se vás neptali, ale ona se vás zeptala a chtěla znát váš názor a vy jste 

řekli, že ano, tak vy souhlasíte se zrušením těchto dvou poboček, alibisticky jste to 

odsouhlasili místo toho, abyste k tomu vyvolali větší diskusi včetně těch rádců nebo v podstatě 

v těch novinách a znali reakci veřejnosti, ale takto jste odsouhlasili a už s tím pravděpodobně 

nejde nic dělat, bohužel 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- krátká poznámka p. Pospíšilíkovi – my jsme schválili záměr a nadále budeme s poštou jednat 

- to je vše, je třeba číst, co jsme schválili – pošta má své ekonomicko-provozní důvody, ty 

musíme respektovat, její postavení v Přerově není jednoduché, personálně, provozně atd. 

- a je třeba si přečíst zákon o poště, státním podniku 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- chtěl bych se vyjádřit ke zprávě ohledně ubytoven – v podstatě ta zpráva reaguje i na to, co 

tady minule říkal p. Rašťák i p. Kouba, ale nerad bych se ho dotknul, možná to říkal někdo 

jiný z ODS – v podstatě v té zprávě se hovoří velice jasně o tom, že dochází k počtu lidí, který 

se snižuje na ubytovnách – je to z nějakých 800 lidí, kteří byli na ubytovnách v r. 2014, 

k tomu číslu, že teď jich máme zhruba 500 

- takže dochází opravdu ke snížení ubytovaných lidí na ubytovnách 

 

Ing. Tužín 

- reagoval bych ve stručnosti ke dvěma bodům, které byly součástí RM – k prvnímu, co se týká 

té pošty – velmi dobře to zapadá do mojí výtky, která tu zazněla mnohokrát, nicméně čím dál 

víc se potvrzuje, že je pravdivá, totiž, že RM nehájí zájem občanů města 
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- tato výtka už zazněla jednou v rámci rušení škol, to nebylo tedy jednou, to bylo celkem 3x – 

byla to škola elektrotechnická, posléze zdravotní, posléze Gymnázium J. Blahoslava, ale bylo 

to ke stejnému tématu – samozřejmě ty školy nezřizuje město Přerov, jsou to školy střední, 

zřizované krajem, ale rada zastupuje zájem občanů v této věci 

- druhá věc je to, co by dneska mělo být předmětem projednání v bodu „Různé“ – Přerov přišel 

o veškerou dálkovou železniční dopravu v nočních hodinách 

- opět subjektem, který má právo do tohoto vstupovat je město, Rada města nehájí zájem 

občanů města 

- třetí věc, která se ruší, je pošta 

- když to shrnu – pošty, školy, železniční spojení, všechno se ruší, všechno se omezuje a naše 

rada, místo toho, aby hájila zájem občanů města, tak tiše přihlíží 

- jenom, si myslím, že by bylo dobré to takto souhrnně říct, ať víme, na čem jsme, máme letos 

volby, tak ať si to řekneme na rovinu, ať si lidé uvědomí, jak rada nepracuje pro náš prospěch 

- ještě drobná zmínka k tomu T-Mobile – docela by mě zajímaly ty podmínky, protože setkal 

jsem se párkrát jinde než v Přerově s vedením T-Mobile, který si jako subjekt uloží své kabely 

do různých veřejných pozemků, většinou ať už jsou to chodníky, trávníky nebo podobně a 

potom stačí jedna oprava chodníku a jedno poškození a ty škody, které mohou být i malé, tak 

ty pokuty tam jsou až ve statisících, já to vyjádření mám, takže se můžeme velmi snadno 

dočkat toho, že za nějakou minimální částku si další správce sítí uloží své vedení do naší 

infrastruktury komunikací, parkovišť apod. a my když budeme jako město dělat potom úpravy, 

až tady jednou nastoupí jiné vedení města a začne se opravovat, tak může dojít k tomu, že 

budeme platit desítky a stovky tisíc za různé přeložky apod. 

- je to vždycky jakési břemeno a myslím si, že v principu bychom neměli jenom tak 

automaticky toto akceptovat, protože čím víc správců cizích sítí máme ve svých 

komunikacích, tím víc nás to bude následně stát při stavebních pracích 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já se musím omluvit za to usnesení, to ostatní, ta ingerence té politické práce KV zatím trvá, 

protože nechápu, proč usnesení zastupitelstva komentoval KV 

- on mohl komentovat pouze naplňování toho usnesení 

 

p. Tomaníková 

-  měla bych takovou poznámku – nikoliv k tomuto bodu, ale chodí mi „smsky“ od občanů, že 

nejsou čitelná na televizi jména, jak hlasujeme a není označeno, kdo má 5 minut na diskusi, 

prosím vás, opravte to v tu pauzu 

 

 

 

Hlasování: 23 pro, 5 proti, 6 se zdrželo 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložili, jako písemné předlohy, zpravodajové Pavel Košutek a Ing. Petr Měřínský 

náměstci primátora. 

 

1029/35/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 120/6  v 

objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

jednotky č. 120/6  v objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) o celkové výměře 96,63 m2 včetně s ním 

souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k 

části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 32 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 9663/108149 z vlastnictví Ing. Š.O. do vlastnictví statutárního 

města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod bytové jednotky č. 120/6  v 

objektu bytový dům č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 32  v 

k.ú. Přerov (Kratochvílova 16) o celkové výměře 96,63 m2 včetně s ním souvisejícího  

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov 

I-Město,  na pozemku p.č. 32  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 32 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 9663/108149 z vlastnictví Ing. Š.O. do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  my tento materiál samozřejmě podpoříme, nicméně bych poprosil o obecnou informaci, jak 

s pasáží dále, co se děje, protože víme, že jsou tam havarijní stavy a v minulosti v médiích 

problesklo, že město se bude snažit jednat s majitelem na záchranu bývalé chlouby města 

Přerova, tak jenom obecnou informaci, co se s pasáží děje a jestli je město nějak aktivní 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- jednání s p. Peškou, většinovým vlastníkem pasáže, nechci říct, že pravidelně, ale probíhají 

- nicméně, kdybyste mi řekl, které havarijní stavy tam jsou, jestli víte, je to důležité 

 

p. Zácha 

-  jestli mě paměť neklame, tak do té prosklené části zatéká, týká se to galerie, týká se to 

obchodu s cyklistickými potřebami a takto to bylo prezentováno i v médiích, že tam ten 

havarijní stav v některých částech je 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- je tady p. Jandová – jestli zatéká do galerie? Ne, nezatéká. 

- Havarijní stavy, pokud zatékalo do pasáže střechou byly odstraněny a p. Peška nadále uvažuje 

o tom, že za určitých okolností, za určitých podmínek atd. 
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- ta jednání s ním jsou složitá, je to logické – on na jedné straně má pochopení pro to, 

abychom…, na druhé straně má své vlastnické zájmy 

- takže nešiřme paniku, že jsou havarijní stavy 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

1030/35/3/2018 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 53 v k.ú. Popovice 

u Přerova                                                                                                                                                                                      

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 53 orná půda o výměře 3395 m2  v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 53 orná půda o 

výměře 3395 m2  v k.ú. Popovice u Přerova. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel 

 

 

1031/35/3/2018 Směna nemovitých věcí –  pozemků p.č. 5215/32 a p.č. 5466/172 oba v 

k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova  za pozemky p.č. 

5215/26 a p.č. 5215/27 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví fyzických 

osob 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 5215/32 (orná půda) o výměře 801 m2 a 

p.č. 5466/172 (orná půda) o výměře 24705 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za pozemky p.č. 5215/26 (ostatní plocha) o výměře 210 m2 a p.č. 5215/27 

(ostatní plocha ) o výměře 1461 m2 oba v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví H.A. (id. 1/3), M.H. 

(id. 1/6), P.H. (id. 1/6), P.K. (id. 1/6) a P.L. (id. 1/6) a uzavření směnné smlouvy ve znění dle 

přílohy č. 1. 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 35 pro 

 

 

1032/35/3/2018 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a M.N., nájemkyní 

bytové jednotky č. 45 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 úroku z 

prodlení k datu 22.01.2018 v celkové částce 34.638,00 Kč. Dluh na nájemném činí 32.751,00 

Kč a na úroku z prodlení k datu 22.01.2018 činí 1.887,00 Kč, a to v měsíčních splátkách 

1.200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 28 měsíců/1.200,00 Kč a 1 měsíc/1.038,00 Kč ode dne 

uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a 

výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud 

některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

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

bodu 1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- tento materiál byl projednaný na Finančním a rozpočtovém výboru a má doporučující 

stanovisko 

 

 

Hlasování:  33 pro, 2 se zdrželi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1033/35/4/2018 Rozpočtové opatření č. 21 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje i toto rozpočtové opatření schválit 

 

 

Hlasování:  31 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 
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1034/35/4/2018 Rozpočtové opatření č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

p. Zácha 

-  já se, p. primátore, jenom zeptám vaším prostřednictvím p. navrhovatele – těch 82 milionů, je 

to převod, je to ITI, jestli je k tomu nějaká informace, protože jak jsem se dočetl v radě, tak 

rada zrušila zadávací řízení, ten důvod, který je uveden za odbor řízení projektů a investic, že 

tento odbor obdržel 4.12., odbor řízení projektů, veřejných zakázek a dotací, od územního 

odboru IOP pro Moravskoslezský kraj připomínky a výhrady k zadávacím podmínkám 

takového rozsahu, pro něž dál nelze pokračovat v zadávacím řízen 

- přitom tento odbor řízení projektů sám zpracovával nebo dával externímu administrátorovi 

podklady k tomu, jak vypsat zadávací řízení, tak proč to bylo zrušeno? 

- je to přeci velká částka 82 milionů, je to ITI, jestli vůbec jsme v časové ose, že ten dotační 

program stihneme, že prostě na tu dotaci 82 milionů máme pořád z časových důvodů šanci 

dosáhnout 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já bych chtěl říct, že p. Zácha jistě ví, nebo by měl vědět, jak se tady schvalují investiční akce, 

čili jedna věc je rozpočtové opatření, druhá věc je potom schválení zadání veřejné zakázky, 

takže to probíhá ve dvou krocích 

- tady ta rozpočtová opatření jsou jedním z těch nezbytných kroků, co se týká toho zrušení 

zadávacího řízení radou, tak samozřejmě oddělení PZD komunikuje s poskytovatelem dotace a 

z té komunikace vyplynulo, že je třeba to zadávací řízení upravit tak, abychom ty dotace 

dostali, proto došlo ke zrušení zadání a rada v nejbližší době ty zakázky nechá vypsat znovu 

- není ohroženo poskytnutí dotace, samozřejmě stihneme to včas 

- já mám pocit, že p. Zácha už 2 roky zpochybňuje práci oddělení PZD, dokonce to zkoumal 

Kontrolní výbor, já myslím, že není důvod práci PZD zpochybňovat 

- právě to, že jsme to zadávací řízení zrušili a vypíšeme ho znovu, je dokladem toho, že pracuje 

dobře, že dotace chceme získat a předpokládám, že je i dostaneme 

 

p. Zácha 

-  já, p. náměstku, v žádném případě neznehodnocuji, nekontruji a neodporuji žádnému 

úředníkovi a jeho práci, už vůbec ne odboru nebo oddělení, nicméně čtu důvodové zprávy a 

tady čtu, že zadávací podmínky nebo obchodní podmínky byly zpracovány externím 

administrátorem na základě podnětů věcného gestora, což je právě odbor řízení projektů a 

investic 

- a jestliže ty zadávací podmínky šly od věcného gestora k externímu administrátorovi, tak 

předpokládám, že byly konzultovány i s poskytovatelem dotace dopředu, a jestli tomu tak 

nebylo a děláme to ex po, pak musíme rušit zadávací řízení, to byl jediný dotaz 

- já tady nezpochybňuji práci jediného úředníka na magistrátu, a pokud mám jakýkoliv problém, 

tak jdu za dotyčným a sám se ho na to zeptám 

- mě šlo o to, jestli stíháme, řekl jste, že stíháme, dobře 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 se zdrželi 
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1035/35/4/2018 Dodatek č. 9 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti Teplo Přerov 

a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR POL ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

88 000,0 * + 2 065,4 90 065,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 242  Sportovní zařízení v majetku obce 

 (Teplo Přerov a. s.) 

13 625,0 + 2 065,4 15 690,4 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

242  Sportovní zařízení v majetku obce  

 (Teplo Přerov a. s.) 

13 625,0 + 2 065,4 15 690,4 

  

 

 

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

bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 8.2.2018 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje  

 

 

Hlasování:  34 pro, 1 se zdržel 
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1036/35/4/2018 Návrh na poskytnutí individuální dotace v oblasti kultury na rok 2018 

– „Projekt 100letá Republika“, Muzeum Komenského v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum 

Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní nám. 7, 750 02  Přerov,     

IČ: 000 97 969, na přípravu a realizaci výstavního projektu 100letá Republika. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. 

(rezerva) 

33 463,7 - 200,0 33 263,7 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 200,0 200,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 949,9 + 200,0 21 149,9 

 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 35 pro 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

 

5.1/35/5/2018 Využití hotelu Strojař 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Vrána, člen Rady města. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zvýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových dokumentací, které budou 

následovat po uspořádání architektonicko - urbanistické soutěže "Využití hotelu Strojař" na 8 

mil. Kč vč. DPH. 

 

2. schvaluje rozpočtové opatření 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu 

krátkodobých 

prostředků na 

bank. účtech 

90 065,4 * + 8 000,0 98 065,4 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. 

Kč) 

rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  025 Projektové 

dokumentace 

(investice) 

2 412,7 + 8 000,0 10 412,7 

  

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já jenom potvrzuji doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru  

 

Mgr. Rašťák 

- ještě jednou k výsledkům jednání rady a k tomuto návrhu 

- jsou to poměrně velké peníze, je to do budoucna pro nás velký závazek dalších finančních 

výdajů a máme tady bohužel špatné příklady a mnohá varování z minulosti 

- mnozí z vás, jak jste tady, jste 4 roky a nebyli jste to jenom vy, ale byly to i sdělovací 

prostředky a já nevím, kdo všechno, poměrně intenzivně kritizovali situaci, která byla kolem 

budování domova důchodců 

- domov důchodců – nějakých 80 lůžek, 160 milionů Kč, ale upozorňuji s velkou dotací, čili 

z dotačního programu financovaný 

- v tuto chvíli slouží, jak už jsem řekl, celkové náklady byly přibližně těch 160 milionů Kč, ale 

projektová dokumentace 4 miliony 

- 11 obviněných, dalších, já nevím kolik 8 obžalovaných nebo 4 nebo 8 a velké peripetie kolem 

toho, dneska slouží veřejnosti celkem dobře 

- tady jsme před projektem obnovy Strojaře, odhad 120 milionů, určitě náklady porostou, 

kapacita možná asi 120 lůžek, ale samozřejmě proti domovu důchodců v jiné kategorii, co se 

týká obslužných prostor a projektová dokumentace 8 milionů 

- to jsou prostě řádově úplně jiná čísla nebo násobky, co bylo před těmi pár lety, kde mnozí 

z vás postup rady a zastupitelstva tehdy mnohdy intenzivně kritizovali a opakovaně vytýkali 

radě města a zastupitelům, jakým způsobem se domov důchodců budoval 

- takže já bych chtěl na to upozornit a myslím si, že to jsou náklady podle mě nadbytečné 

- nadbytečné, protože ta lokalita v tuto chvíli má svůj charakter, ten urbanismus je tam daný, dá 

se říci, ten Strojař víme, kde stojí, takže já si nemyslím, že rekonstrukce takovéhoto objektu by 

měla stát tak velké peníze 

 

p. M. Dostál 

-  pokusím se taky sám v sobě udělat takovou genezi, já už jsem to udělal na našem výboru 

plánování 

- já jsem dopředu říkal, že nesouhlasím s tím navýšením těch finančních prostředků 

- on se nám dostal prostě celý ten Strojař do slepé uličky 

- já to zkusím tak nějak pro jistotu v sobě shrnout – na tom výboru nás navštívil p. Střelec, 

dovolte mi, že vás jmenuji a zeptal se velice jasně – co za těch 8 milionů budeme mít? A p. 

Horký nakreslil krabici a jako Večerníček z ní vytahoval papíry, což jsou vlastně plány na tu 

rekonstrukci 
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- když vezmu, že na začátku jsme tady měli spoustu návrhů, samozřejmě, co se Strojařem a už 

jsme zase u toho zpátky prakticky, ten navrhoval to, ten ono, já jsem byl celkem pro, jakože ho 

věnovat důchodcům, protože si dokážu představit, teď to řeknu blbě, důchodcovské ghetto, 

protože když jsem byl navštívit na Kozlovské Domov s pečovatelskou službou, tak jsem byl 

překvapen, že je tam 71 buněk, já už jsem to tady říkal jako obydlených buněk, řekněme, ať to 

zase neshazujeme, malých bytečků, kde je 71 spokojených důchodců 

- a když si vezmu, ten Strojař, že na každém patře je, tuším, 16 takovýchto jakoby bytečků, ať 

už větších nebo menších, a když si vezmu dispoziční možnosti toho vnitřku Strojaře, tak podle 

statických posudků, které máme k dispozici, tak opravdu s tím vevnitř moc nenaděláme 

- tzn., jestliže nám někdo řekne, že chce vybourat tady dveře na chodbu, tak je musí tamhle 

zazdít – tam nejde udělat víc možností, jako že se tam celé panely vybourají, tzn., že 

dispozičně nám akorát ten architekt nebo ta firma, která bude soutěžit, jednak samozřejmě 

soutěžit a potom popřípadě bude oslovená ohledně toho projektu za 8 milionů, tak nám vevnitř 

asi toho moc jako nevymyslí, maximálně nám tam vymyslí, já nevím, kde bude nějaká 

koupelna, jak bude vypadat atd. 

- protože já navazuji na to, co právě p. Střelec se zeptal, co za to budeme mít – je to fakt, to je 

opravdu otázka, která nad tím visí, protože pak nám ti architekti akorát udělají ten venek a my 

budeme mít náhled toho, jak bude vypadat z venku ten Strojař 

- takže já si myslím, že teď tím, jak se to dostává do slepé uličky tady tím množstvím peněz, 

které to dál a dál zbaští, tak já mám strach, že to dopadne zle a nemile a navíc, když vezmeme, 

že se vlastně snažíme o celou tu lokalitu – já bych se přikláněl opravdu znovu pro to spravit 

ten Strojař, zadat dokumentaci na opravu toho Strojaře, spravit to, udělat z toho solidní domov 

s pečovatelskou službou, dole udělat nějak možnosti pro důchodce, které by využívali ty 

nebytové prostory a potom eventuálně opravdu tu soutěž jakoby vyhlásit nebo oslovit 

architekty až budeme vědět, co vlastně se Strojařem chceme udělat 

-  chápu to, že je tady asi náhled jiný, ale pochopme, že je to starý barák a s tím starým barákem 

toho asi moc nevymyslíme 

- přikláním se, dobře, udělejme architektonickou soutěž, ale nevažme ji prostě nějakým 

způsobem na ty plány, na tu realizaci 

- to je můj příspěvek do diskuse, co se týká Strojaře 

 

p. Pospíšilík 

-  když jsem viděl tento materiál, že jde do zastupitelstva, tak jelikož nejsem odborník, nejsem 

stavař, tak jsem víceméně celou tu záležitost Strojaře, přebudování Strojaře řešil s některými 

projektanty i celkem renomovaných projektantských firem a řešili jsme víceméně co za ten 

rozdíl, za ty 4 miliony navíc dostaneme 

- je to stejná otázka, kterou položil p. Střelec a vyplynula mi z toho jedna věc – s budovou jako 

takovou se nedá nic dělat, jsou to v podstatě dva paneláky vedle sebe, je to nějaký skelet, 

statika je víceméně daná a tady architekt moc nevymyslí 

- s čím může vymyslet, tak může vymyslet s tím okolím a s celou tou lokalitou 

- když jsem se bavil s projektantem – budova 120 milionů Kč rekonstrukce – shodli se 

víceméně na tom čísle Uniky, a že to je i částka, která je relativně vysoká pro projejktantskou 

firmu 

- když se to zadá architektům, architekt stejně víceméně tu projektantskou část zadá 

projektantům a ten rozdíl si vezme ta architektonická firma pro sebe nebo ten architekt – takže 

4 miliony Kč dáme architektům a 4 miliony Kč stejně zůstanou u projektantů 

- takže já se přikláním k jedné věci, abychom řekli, dobře, projektantům dáme 4 miliony Kč a 

na architektonickou soutěž nebo pro architekty vyčleníme třeba milion Kč, kteří nám teda 

udělají tu fasádu a udělají nám to okolí 

- ale nejsem PRO hlasovat o celých 8 milionů Kč pro celou tu záležitost 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- předem bych chtěl říct, že si uvědomuji, jaké jisté v nelehké situaci, já si myslím i paradoxní 

se ocitá p. kolega Vrána a potom možná celá ta pracovní skupina ohledně Strojaře, protože 

pokud si vzpomínáme, tak už jsme to nějakou chvíli přece jenom projednávali tuto věc, byl 
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tady názor zbourat Strojař, bylo to řešení, řekněme, za minimum peněz, byla pro to řada 

argumentů, my jsme tehdy nějakým způsobem rozhodovali a v podstatě jsme rozhodli 

většinově, že zbourat ne, už navíc jenom s ohledem na to chvíli předtím jsme ho za 40 milionů 

s daní možná málem kupovali, pak jsme jakýmsi dohadovacím řízením v podstatě udělali 

konglomerát všech možných využití tak, aby to usnesení nějakým způsobem prošlo 

- s tímto zadáním ta pracovní skupina musela nějak pracovat, musela se s tím nějak vypořádat, 

úkol byl to nelehký 

- nicméně já stále víc a víc, když o té věci přemýšlím a probírám ji zprava a zleva, tak se mi 

zdá, že možná v této věci by bylo nejjednodušší, nechat to trošičku uležet asi podobně tak, jak 

se uležel nakonec třeba i Chemik 

- vezměte si, kolik tam bylo variant od prodeje za ještě minulé garnitury, pak prodeje za této a 

nakonec jsme se rozhodli to zbourat 

- nevím, možná, že se pro toto rozhodnutí najde dostatek hlasů třeba za 2 roky, mně připadne, 

že ten Strojař zase tak zoufale nehoří a možná vám řeknu kacířskou myšlenku, ale já stejně, 

jako někteří i mí kolegové věřím tomu, že jednou se podaří opravdu třeba dodělat dálnice 

- koneckonců ty firmy v Přerově jakýmsi způsobem jdou nahoru, vznikají tady nové, a kdyby se 

za pár let objevil developer, který by ten pozemek chtěl koupit, chtěl tam postavit úplně něco 

nového, tak jak nakonec zbourali Prior a postavili tam úplně něco jiného, upravili celé to 

prostranství, tak by to bylo řešení úplně nejlepší 

- nejsem si prostě jistý, jestli za každou cenu s tím něco dělat, je teď nejlepší varianta 

- já myslím, že když ten Strojař bude ještě chvilku stát, tak že se nic nestane a něco se s tím 

půjde dát dělat třeba za dva, tři roky a budeme na to mít jiný pohled, protože to není věc, která 

tak strašně hoří 

- samozřejmě vím, že se teď na mě může spustit řada kritiky, že jsme říkali něco jiného atd., ale 

skutečně tak nějak to vidím a zdá se mi, že dávat teď 8 milionů Kč do něčeho, o čem se stejně 

bude ještě jednou rozhodovat, jestli se to bude vůbec dělat, protože my sice budeme mít 

architektonickou soutěž, možná budeme mít projektovou dokumentaci, ale pak budeme muset 

najít ty peníze 

- schvalovali jsme tady budování domova důchodců, nového pavilonu, což si myslím, že je věc 

mnohem a mnohem důležitější, tak nevím 

- já osobně, v tuto chvíli mi připadne, že těch 8 milionů je hodně, je to takové, z mé strany, 

rozhodnutí možná nekoncepční, ale vidím to, že to není věc, která by tak strašně hořela 

- zatím bych to nechal trošku u ledu a možná nakonec skončíme jako s tím Chemikem  

 

Ing. Kohout 

- nevím, jak začít, ale ta změna názorů, ta mě fascinuje 

- tady to bylo tak živé, ta diskuse, tak dokázala opozice brojit, až nás dotlačila k tomuto 

rozhodnutí 

- a vzápětí, kdy naplňujeme usnesení zastupitelstva, tak některým začnou měknout kolena a 

couvat z tohoto plánu 

- já s ním mám problémy od začátku, ale jsem taky dostatečně loajální v tom, že když už se 

zastupitelstvo rozhodne jakým směrem vyrazit, tak proboha aspoň nějakým směrem pojďme 

- to kličkování přináší jenom ztráty 

- a uznám, že pokud to někdo chce rozporovat, tak ať tady předloží protinávrh, ať revokuje 

usnesení zastupitelstva nebo prosím nechť mlčí a udělejme to pak, jak nejlépe umíme, tzn. za 

těch 8 milionů 

- v okamžiku, kdy lavírujeme a nechceme to udělat, tak to nedělejme vůbec, nemá to jinak 

význam 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  jenom s dovolením ke kolegovi Kohoutovi – my jsme vás nedotlačili p. Kohout k tomu, nás 

k tomu dotlačila Komora architektů, která jasně řekla, že za ty peníze, které jsme původně 

chtěli do toho projektu dát, to nikdo pořádně neudělá, a že do toho máme dát 12 milionů a my 

jsme našli koncensus, který vlastně skončil na 8 milionech 
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- takže my jsme vás do toho nějakým způsobem nedotáhli, to Komora architektů nás do toho 

dotáhla 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já odmítám toto tvrzení, že nás do toho dotlačila Komora architektů 

- já bych se jenom zeptal zastupitele Marka Dostála – jak hlasoval na výboru? 

 

p. M. Dostál 

-  nejradši bych vám řekl, že vám odpovím písemně, ale takovou srandu si z toho dělat nebudu 

- já, jestli si náhodou nevšimnete v těch materiálech, je hned jako první nebo druhé, vyjádření 

výboru a tam je jeden hlas proti, a to je můj 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- dobře, děkuji 

- já jsem nevěděl, čí to je hlas 

 

Ing. Střelec 

- já bych chtěl zareagovat na to, že tu bylo vzpomenuto mé jméno a nechtěl bych, aby to 

vyvolalo to, že pokud jsem měl nějaké dotazy, tak že jsem proti tomu 

- já jsem jako jeden z 35 zastupitelů, nevím, kolik jich hlasovalo pro nebo proti, souhlasím 

s tím, aby se Strojař nebořil, a pořád vyznávám konsensuální názor, abychom ho opravili 

- to je taková první věc 

- účastnil jsem se výboru VPRID, kde jsem vznesl tyto dotazy a zároveň jsem tam řekl svůj 

názor, že si myslím, že za 8 milionů Kč realizační projektová dokumentace, nevím, jestli si to 

uvědomujete – 8 milionů Kč je už realizace projektová, konkrétní přestavby 

- studie, když se podíváte do těch materiálů, které máte možná před sebou, tak studie 

architektonická, která řeší to území, a se kterou souhlasím, tak je za těch 1,8 milionu Kč a ta 

nám řekne, jak nám řekla studie tady území, které je u nádraží, která se mi velice líbila, tak 

tato studie řekne, jak to okolí toho Strojaře a zakoncipovaný Strojař do toho okolí, má vypadat 

- mám stále stejný názor na tuto problematiku, takže já jsem pro, aby se se Strojařem něco stalo, 

jsem pro, aby se to vyřešilo co nejdříve, ale nejsem pro, aby se za realizační projektovou 

dokumentaci, a tento názor jsem vyjádřil jak na výboru VPRID, tak jsem ho vyjádřil na 

Finančním a rozpočtovém výboru, a mám ho neustále stejný, aby se za tuto projektovou 

dokumentaci dalo 8 milionů Kč 

- souhlasím s tím, aby se za to daly 4 miliony Kč, protože jsem tam vyjádřil názor, že 

architektonicky se s touto budovou skutečně nic jiného dělat nedá, protože ona taková zůstane, 

odbourají se 2 patra a samozřejmě se upraví, zrekonstruuje a všechno se stavebně udělá, ale 4 

miliony Kč jsou dle mého názoru dostačující na to, aby se kvalitně udělala tato projektová 

dokumentace 

- znovu opakuji, jsem pro, aby se Strojař opravil 

 

Ing. Vrána 

- rád bych reagoval na některé připomínky mých kolegů 

- co se týče nákladů na ten projekt – já nejsem z oboru, ale většinou ty náklady bývají kolem 6 

až 8% z hodnoty díla 

- hodnota díla je předpokládaná 120 milionů 

- před dvěma lety nebo rokem a půl byl ustanoven projektový tým Strojař, který se intenzivně 

zabýval, co se Strojařem 

- dal nějaký návrh, který potom odsouhlasilo zastupitelstvo, to usnesení znělo a teď nebudu asi 

úplně přesný, ale řekli jsme si 21 pečovatelských bytů, kde je možno získat dotaci, řekli jsme 

si 30 až 50 malometrážních bytů, všechno zaměřeno na seniory 

- řekli jsme si komunitní centrum – opět možné získat dotaci a řekli jsme si rezervu na 

komunitní dům pro seniory, pouze pozemek, aby tam zůstal pro budoucí projekt 

- pokud to chceme nechat ležet ladem, tak je to varianta 
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- Strojař máme, ale před tímto problémem budou stát naši nástupci v následujícím období nebo 

další, můžeme to nechat ležet 6 let, bude to nevyužívané, jsou tam lidi, nechci říct, že tam 

rabují, ale už tam bylo několik skutků vandalismu, že tam zasahovala policie, takže taky je to 

varianta 

- ale pokud se rozhodneme, ten Strojař, řešit a investovat ty peníze do té přestavby Strojaře, tak 

s těmi 120 miliony pravděpodobně to město musí počítat 

- je to, vážení zastupitelé, opravdu důležitá věc, já bych byl rád, aby na tom byla velká shoda, a 

protože to je jednak významná parcela uprostřed města a jednak jsou to velké finanční 

náklady, které město ponese 

- jestli půjdeme cestou architektonicko-urbanistické soutěže nebo prostého projektu, je tam 

rozdíl 4 miliony 

- je to hodně peněz, souhlasím s tím, že architektonicko-urbanistická soutěž za 10 milionů 

včetně náklady na konání soutěže a projektových prací je velká částka 

- já se nebráním ani té variantě pouze projektu, ale měli bychom si tady říct, že opravdu ten 

Strojař řešit chceme, že chceme teda udělat projekt nebo soutěž, a nebo to chceme nechat ležet 

ladem 

- s tím jako odsunovat tento problém, já jsem proti 

- já si myslím, že projekt nebo soutěž můžeme udělat, můžeme to různě rozfázovat tak, aby ta 

finanční zátěž rozpočtu města nebyla tak značná, ale myslím si, že bychom se měli někam 

posunout, už vzhledem k tomu, kolik energie tolik lidí tomu věnovalo 

 

Ing. arch. Horký 

- myslím, že se shodneme všichni na tom, že se jedná o významné území na nábřeží řeky 

Bečvy, že nejde pouze o budovu Strojaře, jako toho hotelu, tu hlavní stavbu, ale i o ty stavby 

související a zároveň o to, co může vzniknout na sousedních pozemcích, které zatím nejsou ve 

vlastnictví města, ale usilujeme o ně 

- já se domnívám a jsem o tom dokonce bytostně přesvědčen, že u staveb financovaných 

z veřejných prostředků, jejíž předpokládaná hodnota je kolem 80 milionů se má vždycky dělat 

architektonická soutěž, z toho důvodu, abychom získali kvalitu 

- bohužel, jak poslouchám diskusi, mám pocit, že tady je architekt každý druhý a přesto nezná 

podstatu práce architekta – to není nějaká hezká fasáda, nějaké kudrlinky na fasádě, obláčky a 

tak, v žádném případě 

- to je promyšlená dispozice, fungující dům, vazby prostorové a zároveň i funkční využití území 

a nějaké limity jako stavební čára pro novostavby, uliční čára, maximální podlažnost apod., i 

tohle by měla ta soutěž vyřešit 

- pokud uvážíme, že očekávané náklady stavby včetně DPH jsou 120 milionů a běžně se 

pohybujeme mezi 5 až 10%, co se vydá na projektovou dokumentaci, pak to opravdu vychází 

třeba na těch 8 milionů, tak to prostě je, to je absolutní částka 

- samozřejmě, ale ten dům, ta stavba, ta realizace bude prostě drahá a z drahého domu je i drahý 

projekt 

- když se podívám, že 3,3 miliony tvoří 2,7% z celkových nákladů na stavbu, tak se domnívám, 

že dneska vám to za to nevyprojektuje vůbec nikdo 

- dneska architekti jsou tak zahlceni, že neví kam dřív skočit a za takovouto, pardon, ale 

v poměru k hodnotě stavby, je to hodně nízká částka, obávám se, že bychom stejně nic 

nezískali 

- za těch 8 milionů se má zpracovat dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, 

pro provádění stavby, v tom je spousta profesí – statik, požárník, zdravotechnik, a další, kteří 

jsou všichni zaplacení z této částky, to není, že jde 8 milionů nebo 4 miliony do kapsy 

architektům a zbytek si tedy rozdělí všichni ostatní 

- v reakci na p. Dostála – my už to zadání máme zpracované, my už víme, co tam chceme, my 

víme, že tam chceme tolik a tolik bytů, chceme tam komunitní centrum, chceme tam nějaké 

komerční jednotky, chceme tam parkování 

- jak to bude všechno fungovat dohromady, to je potřeba vymyslet a pokud si přečtete zákon o 

zadávání veřejných zakázek, který říká, že zakázky na služby, tedy na projektové práce, 

konkrétně nad hodnotu 2 miliony se musí vyhlašovat výběrové řízení tak, že nepůjde soutěžit 
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pouze na cenu, tak architektonická soutěž s navazujícím jednacím řízením bez uveřejnění, je 

právě ta cesta, jak můžeme kvalitativním kritériem vybrat kvalitní autory 

- do té soutěže se mohou přihlásit i stavaři, chcete-li, to je otevřené všem autorizovaným 

osobám 

- obávám se, že kdybychom vyhlásili pouze soutěž, tak pak na ni nemůžeme legálně navázat při 

takovýchto investičních hodnotách, tak to bohužel je 

- těch 8 milionů je rozpočtovaná cena, jakýsi rozpočtový rámec – my v jednacím řízení bez 

uveřejnění můžeme vyjednat částku nižší a navíc, když si přečtete zápis z výboru VPRID, tak 

se dozvíte, že výbor doporučuje tuto částku neuvádět v zadávacích podmínkách 

- za mě je to částka přiměřená, která tvoří necelých 7% z hodnoty ceny stavby 

 

Ing. Tužín 

- já budu mluvit v trošku opačném gardu, protože patřím sám osobně mezi ty projektanty a tak 

trošku mám pocit, že jediný, kdo umí kvalitní projekty zpracovávat v Přerově a v ČR jsou 

jenom architekti 

- mám pocit, že, kolega Horký se na mě určitě nebude zlobit, ale že lobby architektů v Přerově 

je poměrně hodně silná, že už to začíná být snad až nezdravé 

- a já bych se chtěl ozvat v tom slova smyslu, jestli opravdu a priori předpokládáme, že 

projektant je ten, který neumí udělat kvalitní projekt, a že tedy nemůžeme nic zadávat 

projektantům za levné peníze, ale musíme všechno dávat architektům za 2,5 násobek, já si to 

prostě nemyslím 

- vím, že architekti, opět se omlouvám, jestli se to někoho dotkne, ale mají o sobě poměrně 

vysoké mínění, ale myslím si, že architekt je absolvent vysoké školy stejně jako autorizovaný 

inženýr, mezi které teda taky patřím, ačkoliv v jiném oboru než pozemní stavby 

- a já si myslím, že moje vysoká škola nemá 2,5x nižší hodnotu než vysoká škola architekta a 

myslím si, že když ten projektant celý život ty projekty dělá nebo má za sebou autorizaci a 

zkušenosti, tak že nedělá 2,5x horší projekt, aby si pak mohl říct architekt o 2,5x vyšší peníze 

- mně to opravdu připadne, že toto už je opravdu moc, že je to přes čáru 

- když si vezmu částku 8 milionů, prosím, jenom ať víme, co je 8 milionů, to je částka, za 

kterou jsem kdysi předloni v Olomouci dělal opravdu dvou velkých ulic, ale stavebně, ne 

projekt 

- za 4 miliony se dá opravit nějakých 400 m místní komunikace generální opravou 

- 800 m velmi slušné opravy místních komunikací, stavebně je hotovo a za toto tady získáme 

jenom práci architekta 

- nepodceňuji práci architekta, ale prosím jenom si nemyslím, že má 2,5x vyšší hodnotu než 

práce jakéhokoliv jiného odborníka s vysokou školou 

- a byl bych opravdu rád, kdyby kolegové architekti měli možnost se tady taky uplatňovat, ale 

za cenu přiměřenou a srovnatelnou s ostatními projektanty staveb a nikoliv za ceny 

v násobcích vyšší 

- toto se mi opravdu nelíbí a já prostě v zásadě nemůžu pro tento návrh zvednout ruku, protože 

ta částka 8 milionů je naprosto nepřiměřená 

- celou dobu, co já se pohybuji v projektové sféře, tak moje ceny a ceny mých kolegů se 

nepohybují ani na pěti nebo osmi nebo deseti procentech realizace stavby, ale v podstatě na 

nějakých maximálně 3% realizace stavby 

- za tyto částky se v normálním stavebnictví projekty soutěží, vyhrávají a v okamžiku kdyby 

kdokoliv z inženýrů a autorizovaných i ze zkušeností šel na částky vyšší – čtyři, pět procent, 

tak prostě nevyhraje, protože někdo druhý bude levnější – toto je trh 

- já mám pocit, že my ten trh křivíme, že si říkáme, že projekt za 7% realizace, slovy za 8 

milionů, pokud jsem to reprodukoval správně, je v pořádku, protože si myslím, že není 

adekvátní tyto peníze vynaložit na stavbu typu opravdu Strojař, tzn. panelák u hlavní silnice 

- kdyby to byl přerovský zámek jako největší památka v Přerově, dominanta, řekl bych třeba 

budiž, tam si to zaslouží, protože je to prostě stavba, která je na všech náhledech a 

pohlednicích, ale hotel Strojař, opravdu za těchto okolností a za tyto peníze financovat – je to 

prostě moc a nemůžu pro to zvednout ruku 
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p. Zácha 

-  abych se neopakoval, tak jenom vyzvednu, co říkal p. zastupitel Střelec – lépe jste to říct 

nemohl a plně s vámi souhlasím tak, jak jste odprezentoval ten příspěvek, tak za sebe naprosto 

shodný názor 

- konkrétní otázka – on to tady kolega Horký vyzvedl – já jsem se na to chtěl zeptat – v jaké fázi 

jsou jednání se soukromým vlastníkem vedlejšího pozemku? V jaké fázi jsou jednání 

s ÚZSVM, protože jsme se bavili, že ta studie bude zahrnovat i tyto pozemky, které nejsou ve 

vlastnictví města 

- předpokládám, že bychom se nejprve měli stát vlastníkem, odsouhlasit to tady, jestli vůbec na 

ty pozemky dosáhneme a potom se rozkročit dále 

- reakce na to, co se tady odehrálo, nebo co jsme slyšeli – alespoň z naší strany opozice nebrojí, 

kolena nám neměknou, to teda určitě ne 

- zastupitelstvo už v červnu loňského roku rozhodlo o tom, že finančně se tato studie pokryje 

v částce 5,5 milionu – ty odhady někde vznikly, ty položky jsou i dneska po víc jak půl roce 

naprosto ty kolonky stejné, náklady na konání soutěže, projekční práce, pořízení regulačního 

plánu, akorát ty částky se liší a navyšují 

- předpokládám, že když v tom červnu loňského roku se chystal ten materiál, už tehdy byla 

šance jednat s Komorou architektů, udělat ty hrubé odhady, dostat se na ta reálná čísla 

- takže za sebe – mě se nelíbí to navýšení, to navýšení prostě na částku 8 milionů Kč, 

nerozporuji ani architektonickou soutěž, ale ta částka je poměrně opravdu vysoká, protože 

42,5 milionů nákup, i když jsme byli v minulosti uváděni, že by se mohl povést bezúplatný 

převod – 42,5 milionu nákup, teď tady máme odhad, už jsme do toho něco investovali, odhad 

byl 5,5 milionu, teď je to 8 milionů, částka na rekonstrukci 120, bavili jsme se o demolici atd., 

my přešlapujeme na místě 

- za nás říkám, my chceme jít dál, ale ne neustálým navyšováním částky 

 

Ing. Kohout 

- já se pokusím ozřejmit to své přemýšlení nad tímto problémem 

- když už musíme dělat opravu Strojaře, neprošlo nám jeho zbourání, tak já bych nechtěl, aby to 

byla jenom oprava 

- tím, že limitujeme tuto částku, tím vlastně omezujeme opravdu kvalitní projektanty a 

architekty, kteří by mohli přispět do té diskuse o tom, jak toto cenné místo bude vypadat 

v budoucnu, není to definitivní částka, i autorizovaní inženýři se tam můžou přihlásit 

- já bych si přál, když už to tady s námi bude žít dalších 50, 100 let, ať to proboha zapadne do 

toho konceptu města, ať je to zpracováno kvalitně 

- to, že to chceme, a že to tady s námi bude žít dál, to už jsme si tu jednou řekli, rozhodli jsme 

se, tak pojďme a udělejme to pořádně 

- ta licitace ve vztahu k té ceně o tom, jestli přihodíme teďka 4 miliony nebo ne, je malicherná a 

jenom to může celé poškodit a devalvovat v konečném výsledku 

 

Ing. arch. Horký 

- k tomu, jestli můžeme na cizích pozemcích něco plánovat a dělat si tam nějaké studie, 

případně regulační plány – ano, můžeme, o tom jsme se už bavili mockrát a nevím, proč to 

tady pořád vyzdvihujete 

- podobně, jako jsme udělali soutěž na okolí průpichu, taky tam ty pozemky nevlastníme, 

územní plánování může probíhat bez souhlasu majitelů, tak to prostě funguje – to je první 

důležitá věc, kterou si musíme zopakovat 

- do soutěže se opravdu můžou přihlásit všechny autorizované osoby a nechť se přihlásí i 

stavební inženýr, bez problémů a nabídne nízkou cenu, potom to bude jenom dobře, když bude 

mít perfektní návrh a bude to fungovat a bude to dokonce i pěkné, jenom dobře 

- ale já přemýšlím – hodinové sazby stavebních inženýrů a architektů jsou velmi podobné, 

akorát ta cena je potom vyšší, možná to bude tím, že tomu věnují víc času? Nevím, to se 

pronásobí. 
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- dále je také důležité říct, že je rozdíl, jestli děláte nějakou jednodušší liniovou stavbu nebo 

složitý objekt, jsou určité třídy složitosti a přitom zařazení se to samozřejmě zohledňuje, 

protože zase nabíhá ten čas, který musíte při složitějším projektu tomu věnovat 

- další navýšení také probíhá díky tomu, že se jedná o rekonstrukci, kdy jste tam omezenější než 

při novostavbě, zase je tomu potřeba věnovat víc času a tady stoupá cena 

- škoda, že jsme nenachystali analýzu toho, kolik stály projektové práce za posledních pět let na 

větší projekty 

- když jsem si to dělal soukromě, nemám to bohužel před sebou, tak jsme se opravdu 

pohybovali u těch složitějších staveb až u 10% hodnoty stavby 

 

Ing. Střelec 

- zeptám se p. Horkého, protože i já si myslím, že není nutno to tady zdržovat a musíme jít dál, 

protože s tím Strojařem musíme něco dál dělat a pořád deklaruji, že chci, aby se s tím něco 

dělalo 

- ze schváleného materiálu vyplývá, že tam máme částku stávající kolem cca 5,5 milionu Kč, 

z toho 1 800 tisíc Kč je na architektonickou studii, takže můj první dotaz je, myslím si, že 

logické to je – architekt zpracuje studii, jak bude vypadat celá tato oblast včetně Strojaře, 

včetně potenciálního rozmístění dalších objektů – je to tak? 

- to je celá soutěž toho území, zpracovatel projektové dokumentace pro územní řízení, stavební 

povolení a realizační projekt už se musí řídit tou dokumentací, takže vlastně nějaký ten výtvor 

už nebude moct, co se týká vzhledu toho Strojaře apod., ta studie bude přijata a odsouhlasena 

zastupitelstvem a řekne, tak to chceme a těch 8 milionů Kč je jenom rozpracování detailů pro 

územní řízení, stavební povolení a realizační projektovou dokumentaci 

- ptám se – je to tak? 

- a potom v tom případě bych byl pro, abychom pokračovali a neblokovali tady vyhlášení 

architektonické studie za 1 800 tisíc Kč, ta může jet pořád dál 

- pokud vím, tak my se tady dohadujeme o té další fázi, která je, jestli ten projekt je dobrý za 8 

milionů Kč nebo dobrý za 4 miliony Kč, ale to, aby to jelo dál, abychom se někde posunuli, 

tak prostě to může jet, já jsem zcela pro, protože ta studie třeba toho průpichu je bezvadná, už 

bychom měli jet dál, takže to je podle mě úplně to samé 

- takže já bych se chtěl jenom zeptat na tady tyto otázky 

 

p. Zácha – faktická 

-  na p. kolegu Horkého – nejsem si vědom, že bych řekl, že na pozemcích, které nejsou ve 

vlastnictví statutárního města Přerova, nemůžeme dělat architektonickou soutěž 

- to jsem, p. kolego, neřekl, takže se trošku poslouchejme 

- a poprosil bych o odpověď, p. primátore, na to, co jsem se ptal – jestli ta jednání o převodech 

probíhají a v jaké jsou fázi? 

- pro mě je to poměrně zásadní odpověď, jestli mám hlasovat plnohodnotně o tomto bodu, tak 

mi písemná odpověď opravdu nepomůže 

- a poprosil bych p. kolegu Střelce – ta přestřelka mezi vámi a kolegou Horkým je dobrá, ale já 

nevidím, jestli kolega Horký odkýve nebo neodkýve na ty otázky, na které se ptáte 

- tak jestli můžeme odpovídat přes předsedajícího schůze 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ta jednání o získání pozemků probíhají, nejsou na překážku studie ani projektové přípravy 

- než budeme realizovat celý projekt urbanisticko-architektonické soutěže a její realizační fáze 

určitě budou pozemky získány do vlastnictví města 

- ale to není podstatné, pro vás jo, ale není to podstatné pro to, co chceme udělat 

- není to podstatné, soustřeďme se na komplexní řešení, mějme odvahu to území vyřešit, mějme 

odvahu tam investovat 8 milionů, mějme odvahu za sebou něco nechat 

- já si velice vážím těch radních, kteří postavili Městský dům, Národní dům v Prostějově atd., 

museli mít odvahu, o ničem jiném to není 
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Ing. arch. Horký 

- následujícím krokem po architektonické soutěži je dopracování té studie tak, aby tam byla 

zpětná vazba se zadavatelem, takže tam může ještě dojít k jistým dílčím změnám, to určitě 

ano, tak, aby to vyhovovalo co nejvíce městu 

- podobně jako v soutěži na průpich je potřeba mít už na začátku finančně kryto celý ten proces 

zakázky, z toho důvodu to sem vlastně dáváme 

- i průpich má kryté následné kroky jako je regulační plán, takže my musíme ze zákona mít 

krytou celou zakázku na začátku 

 

p. M. Dostál 

-  já si myslím, že v tomto případě nemáte pravdu 

- jednak tedy, teď mluvím k vám, p. primátore, byl tady jasně vznesený dotaz – v jakém stadiu 

je jednání se soukromým investorem, který vlastní vedlejší pozemek, protože tady hrozí jedna 

věc 

- jestliže si ten investor počká, co my s tím Strojařem budeme dělat, tak samozřejmě zjistí, že je 

tam jako lukrativnější věc a zvýší cenu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že píšete hypotetický příběh jako vždycky, toť vše 

 

p. Pospíšilík 

-  osobně si myslím, kdybychom stavěli znovu dům pro seniory na zelené louce, tak si myslím, 

že bychom tu odvahu měli a tu architektonickou soutěž bychom vyhlásili 

- já se vracím k tomu, že je to skelet, je to panelový dům a nic moc se s ním nedá dělat 

- další věc, která s tím souvisí, je to, že víceméně ten architekt samozřejmě k tomu bude chtít 

nějaká autorská práva a bude se chtít dál na tom podílet a to bude stát další peníze 

- bohužel do dnešního zastupitelstva šla jenom jedna varianta, a to je ta varianta těch 8 milionů 

Kč a já si proto dovolím, i na základě této diskuse, aby rozhodlo zastupitelstvo, pro kterou 

variantu se přikloní, navrhnu tu variantu II, která šla do rady a podává návrh Zastupitelstvu 

města Přerova neschválit, což je v důvodové zprávě na konci, ve všech čtyřech bodech, tzn. 1. 

podává návrh neschválit navýšení předpokládané hodnoty, 2. Podává návrh 

Zastupitelstvu města schválit revokaci bodu 4 usnesení, 3. Podává návrh Zastupitelstvu 

města schválit pokračování záměru zahájení veřejné zakázky a rozpočtové opatření 

- pokud budeme chtít udělat architektonickou soutěž na využití toho ostatního území, nebudu se 

tomu bránit, pokud se na to vyčlení nějaká přiměřená částka, ale myslím si, že pokud bychom 

měli dělat pouze tu budovu a vlastně ty blízké dotčené pozemky, tak pořád trvám na tom, že 

by na to měla stačit příprava víceméně projektantů 

 

Ing. Hermély 

- zkusím tady popsat zmíněnou situaci, a to stanovisko výboru VPRID 

- na základě čeho se vlastně výbor VPRID rozhodl tak, jak se rozhodl a jak se hlasovalo 

- to, co říkal p. Dostál, p. Horký i p. Střelec, všechno je pravda a tak to proběhlo, byli tam 

účastni, diskusní příspěvky byly v tomto duchu 

- nicméně výbor hlasoval o této záležitost v podstatě i s argumentem tím, že ano, 8 milionů je 

opravdu hodně vysoká částka a já jsem to tam také prezentoval, nicméně ta částka nějakým 

způsobem konvinuje s pravidly České komory architektů, je to v běžných proporcích, a pokud 

tam chceme kvalitní architekty, tak nižší částku dostat nemůžeme 

- padl tam i argument ten, který tady nikdo nezmínil, je vlastně v tom materiálu, v důvodové 

zprávě, že pokud tuto částku nezvýšíme na těch 8 milionů, tak Česká komora architektů 

nemusí uznat zadávací podmínky za regulérní  

- toto byly argumenty, na základě kterých ten výbor k tomu přistoupil k tomu hlasování a takto 

hlasoval 

- i pro mě, nestavaře, je částka 8 milionů za projektovou dokumentaci opravdu astronomická 

částka 
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- přiznám se, že po vystoupení kolegy Tužína, který se v oboru také pohybuje, nemám důvod 

jeho argumentům nevěřit 

- přiznám se, že velmi zvažuji své hlasování, nejsem si jistý, jestli toto navýšení, těch 8 milionů 

je opravdu relevantních nebo není, nejsem si jistý 

 

Ing. Vrána 

- v tuto chvíli máme k hlasování přiložené usnesení 

- pokud to usnesení nebude odsouhlaseno, dostáváme se do fáze, kdy platí původní usnesení 

zastupitelstva, tzn. těch 5,5 milionu 

- tam, pokud vyhlásíme architektonicko-urbanistickou soutěž, tak je problém v tom, že 

vzhledem k následujícím projektovým pracím za 3,5 milionu, tak co máme nějaké avízo 

z Komory architektů, tak může komora architektů tuto soutěž prohlásit za …, nebo mít 

problém s regulérností soutěže 

- tudíž budeme v patové situaci, my teďka nepodpoříme tento návrh, já chápu ty argumenty, že 

je to hodně, je to hodně, ale uvědomte si cenu 120 milionů, prostě přestavba hotelu Strojař 

- takže neodsouhlasíme toto usnesení a dostaneme se do fáze, kdy platí původní usnesení, ale je 

tam vysoké riziko to, že to Česká komora architektů napadne, prohlásí soutěž neregulérní a 

nebudeme moct vyhlásit architektonicko-urbanistickou soutěž 

- v tuto chvíli, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi závažnou záležitost, já si to uvědomuji, 

která bude mít dopad na finance celého Přerova 

- poprosil bych o přestávku, a rád bych svolal šéfy klubů, a rád bych to na 10 minut probral 

 

Ing. Kohout – faktická 

- jenom chci technicky konstatovat, že to je limitní částka, jedná se o částku, která jde do 

výběrového řízení, které proběhne a bude uzavřeno s nějakou nabídkovou cenou, ta nemusí 

být identická, je to jenom o možnostech 

 

Ing. Tužín 

- já bych byl velice rád, kdybyste to vnímali jako závažnou skutečnost 

- já mám pocit, že město Přerov je teď pod velmi jednostranným informačním tlakem České 

komory architektů 

- já mám pocit, nechci říct, že město Přerov má trošku tendenci skákat tak, jak architekti pískají, 

ale trošku to na mě působí zprostředkovaně na základě těch informací, které jsem slyšel 

- je tady ještě jedna komora, a to je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě a tato komora je do jisté míry konkurenční České komoře architektů 

- mě by velice zajímalo, jestli město Přerov oslovilo Českou komoru autorizovaných inženýrů a 

techniků, pokud je oslovilo, tak s jakým výsledkem 

- byl bych rád, kdyby stanovisko na jedné straně České komory architektů, na druhé straně 

České komory autorizovaných inženýrů a techniků, zaznělo vedle sebe, aby měly obě komory 

se možnost vyjádřit, protože mám pocit, že opravdu se ocitáme ve scénáři, který jednostranně 

řídí pouze architekti, a to ve svůj prospěch, oni samozřejmě lobují za členy své komory, za 

architekty 

- a pokud bude sestavena komise a proběhne architektonická soutěž, tak v té komisi, která to 

bude vyhodnocovat, bude sedět kdo? Budou tam sedět architekti. 

- myslíte si, že ti architekti budou objektivně a spravedlivě vyhodnocovat zájmy případných 

inženýrů nearchitektů, na druhé straně členy architektů, kteří jsou členy jejich komory a platí 

jim členské příspěvky 

- já si myslím, že to v žádném případě nastat nemůže, a velmi bych se přimlouval za to – já 

vůbec do toho nechci vnášet svůj názor, já chci říct, že dřív než rozhodneme, aby do toho 

mohly vstoupit názory obou komor, a aby i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

měla možnost projevit svůj názor v dané věci, nejen jednostranně komora architektů 

 

Mgr. Netopilová 

- musím říct, že samozřejmě i mně se ta cena 8 milionů zdá velmi vysoká a takřka možná 

chvilkama nepřijatelná 
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- na druhé straně bych byla hrozně ráda, kdyby naše město mělo konečně něco, co lze nazvat 

jakýmsi urbanistickým zajímavým řešením, protože naše město rozhodně nepatří k těm, která 

se mohou pyšnit architekturou, celkovým řešením vzhledu města, a nejenom samozřejmě 

vzhledu 

- takže já rozhodně budu hlasovat pro přijeté toho návrhu, který tady máme a ráda bych ještě 

upozornila na jednu věc, opravdu i mě se zdá, že mezi námi je najednou spousta architektů, 

kteří této věci rozumí, a to, co říkal p. Tužín, to už mi zavání jakousi profesní ba osobní 

nevraživostí, architekti versus stavební inženýři plus ještě to, pokud vím, tak p. Tužín se 

specializuje na dopravní stavby nikoliv na pozemní, nikoliv na budovy 

- a jsem přesvědčená o tom, že cesty, chodníky jsou úplně něco jiného než budovy 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- mám takový pocit, že p. Tužín se tady snaží občany zmást a nějak je přesvědčit, že Komora 

autorizovaných techniků je nějakým způsobem poškozována 

- tady pokud dojde k navýšení rozpočtu na tuto akci, tak je to navýšení soutěže, na rozpočet té 

soutěže, čili dojde k výběrovému řízení, do kterého se může přihlásit jakýkoliv autorizovaný 

technik a využít toho, že třeba architekti mají vyšší ceny než budou mít tito autorizovaní 

technici a v tom výběrovém řízení mohou uspět 

- to není o tom, že bychom poškozovali nějakým způsobem autorizované techniky, protože 

s nimi nebyla konzultována cena stavebních prací 

 

Ing. Tužín – faktická 

- já jsem jenom chtěl, aby místo jednostranného stanoviska komory architektů k němu bylo 

přidáno a byli osloveni stejně jako architekti i ta druhá komora 

- p. Netopilová to nepochopila, to mě ani příliš nepřekvapilo, mě jde jen o to, aby nezazněl jen 

jeden názor, aby zazněly názory 2, jakýsi oponentní názor a my jsme měli možnost si mezi 

nimi vybrat 

- to je všechno, já si myslím, že na tom není nic nesrozumitelného 

 

občan – p. Navařík 

- chtěl bych se zeptat – mluví se tady o té soutěži, samozřejmě je to široká problematika, jak už 

tady bylo řečeno, není to 8 milionů na soutěž, ale jsou to jakési fáze 

- já bych se chtěl zeptat, jaká je představa časového harmonogramu tady těchto jednotlivých 

fází 

- ta otázka totiž směřuje k tomu, jestli se nám tady nerýsuje situace, že současné zastupitelstvo 

vyhlásí soutěž, současné zastupitelstvo vybere vítěze, současné zastupitelstvo, potažmo rada 

podepíše smlouvu, a po volbách se to už bude muset takto realizovat 

- jestli by nebylo lepší v této chvíli, do voleb pořád zbývá ještě nějakých 9 měsíců, ale ta soutěž 

určitě nebude trvat měsíc, jestli by nebylo lepší v tuto chvíli skutečně počkat, připravit třeba ta 

pravidla, připravit ty podmínky a s vyhlášením té soutěže počkat až na nové zastupitelstvo 

 

Ing. Vrána 

- děkuji občanu Navaříkovi, přes p. předsedajícího, za připomínku, může to být jedna z variant, 

o které se teďka o té přestávce můžeme bavit 

- já bych jenom připomněl elektronizaci samosprávy, kde vlastně naše koalice, byli jsme 

vhozeni do velmi analogického problému, kdy jsme nepodepsali smlouvu, nesoutěžili jsme a 

museli jsme za velmi dramatických okolností dokončovat projekt 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- to je prostě princip politické kontinuity a odpovědnosti, p. Navařík 

 

občan – p. Navařík 

- děkuji p. Vránovi, to je to, kam jsem přesně mířil, to byla přesně ta otázka, jestli v podstatě 

teď nechceme tlačit další zastupitelstvo do přesně stejné situace a z toho vyjádření p. Vrány 

my plyne, že to pro vás byla velmi nepříjemná situace 



30 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ale je nesrovnatelná s tím, co řešíme, p. Navaříku, zas není možno k tomu přistoupit takto 

povrchně 

- nikdo další se nehlásí, Petr Vrána chtěl navrhnout přestávku a diskusi na úrovni klubů, takže 

prosím vyhlašuji 15 minutovou přestávku pro diskusi na úrovni zastupitelských klubů 

 

 

PŘESTÁVKA 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- vážené zastupitelky, vážení zastupitelé budeme pokračovat v přerušeném jednání bodu 5.1, a 

to je Využití hotelu Strojař 

 

Ing. Vrána 

- vzhledem k tomu, že teďka proběhla diskuse, já jsem si nějak analyzoval tu situaci, jak by to 

usnesení prošlo, eventuálně neprošlo, myslím si, že by prošlo, ale já nechci, aby tak závažná 

věc stála na opravdu těsné většině a rád bych, abychom tuto problematiku otevřeli, pobavili se 

o té částce, aby byla akceptovatelná pro většinu zastupitelů 

- takže já bych navrhoval tento materiál stáhnout, v tuto chvíli 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- slyšeli jste návrh zpravodaje pro zastupitelstvo, který navrhuje jednoduchou větu a jednoduché 

usnesení: materiál Využití hotelu Strojař pod bodem 5.1 stáhnout z jednání dnešního 

zastupitelstva 

 

Ing. Kohout 

- já bych chtěl cestou vás, p. přesedající, oslovit Petra Vránu, co od toho očekává od tohoto 

kroku 

- buď se shodneme na té částce 4 miliony a pokračujeme dál, a nebo 8 milionů 

- ten další posun v jednání zastupitelstva, to budeme opozici lámat na kole, nebo já v tuto chvíli 

fakt nevidím procesně, jak to uchopit, jenom se to odkládá, možná na neurčito 

 

Ing. Vrána 

- na té schůzce jsme se bavili o tom, že bychom, doufám, že příští týden, svolali schůzku 

zástupců klubů a toho projektového týmu a bavili se o jiném, možném nastavení té částky, 

která tam je 

- zda nebude třeba pro komoru architektů akceptovatelná nižší cena, byť to bude asi velmi 

kolizní téma, ale vzhledem k tomu postoji jaký tady je, to prostě zkusit musíme 

- já jsem teďka řekl, že já osobně mám problém s tím, aby tak zásadní věc prošla 18 nebo 19, 

když neprojde vůbec, tak je to jasné, ale i těch 18, byť by to prošlo, já bych byl rád, aby tak 

zásadní věc měla širší podporu 

 

občan – p. Navařík 

- chtěl bych faktickou poznámku nebo dotaz – pokud tomu rozumím, pokud p. Vrána navrhne 

nebo stáhne předlohu, tak se o tom nehlasuje, ne? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ale musí se o tom hlasovat, protože rada to navrhla, on je pouze zpravodaj 

- to je návrh rady a zastupitelstvo může o návrhu rady hlasovat, ne? 

- ta zákoutí práva jsou nejrůznější 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Vrány – stáhnout materiál „Využití hotelu Strojař: 26 pro, 2 proti, 4 se 

zdrželi, 3 nehlasovali 
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1037/35/5/2018 Memorandum o spolupráci 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  uzavření memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Přerov, Technickými 

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

27841090, Teplem Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, 750 02 Přerov, IČ 25391453, 

VEOLIÍ ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 

Praha 1, IČ 49241214 a Veolií Využití odpadů ČR, s.r.o., se sídlem Huťská 1379, 272 01 

Kladno IČ 05647550, ve znění přílohy 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: 

 

p. Zácha 

-  já, p. primátore, nechci nikoho vyzývat, ale předpokládám, že zástupce Veolie, alespoň podle 

rozdávání vizitek sedí mezi námi, jestli bych mohl poprosit o stručné sdělení, co si od 

Memoranda slibujeme, protože Memorandum není nijak závazné 

- já bych potom následně navázal na jeho vystoupení, protože mě skutečně zajímá názor Veolie, 

ale vás se chci zeptat na jednu, pro mě zásadní, věc 

- všiml jsem si, že byl tento materiál prezentován jako strategický, a to asi všichni víme, co se 

děje u Veolie a proč toto Memorandum by mělo být uzavřeno 

- ale když je to strategický materiál, proč nebylo svoláno jediné veřejné slyšení, jaký je názor 

občanů města? Ptal se jich někdo? 

- když si vzpomínám, když jsme řešili v r. 2013, 2014 ZEVO a spolek odpadů na kraji, kde…, 

ještě názor krajského úřadu na tom Memorandum by mě taky zajímalo, protože jestli nejdeme 

náhodou proti tomu, co se řeší prostřednictvím krajského úřadu a ve spolku, kterého jsme 

členem 

- když si vezmu rok 2013, 2014 – veřejné slyšení, diskuse na téma ZEVO, ano, ne v Přerově 

atd., tak jestli toto bylo diskutováno s občany a pokud ano, tak jakým způsobem a jaký mají 

názor 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- samozřejmě žádné slyšení s občany neproběhlo, protože není co komentovat, protože my 

v této chvíli rozhodujeme o tom, jestli nějakou spolupráci s Veolií navážeme 

- čili ve chvíli, kdy bude vůlí zastupitelstva řešit společně tento problém, potom budeme do toho 

zapojovat občany 

- do této chvíle nemá cenu, když nevíme do čeho 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- vy jste p. Zácha zřejmě nepochopil smysl a obsah a filozofii memoranda, tam nejde jenom o 

strategickou záležitost Veolie, tam jde o strategickou záležitost města – likvidace odpadů, 

když bude zákaz skládkování 

- to nás spojuje a my si ověříme do konce letošního roku, jestli půjdeme dál nebo ne, a jak 

půjdeme dál a pak se to bude diskutovat, vždyť je to rozumné a normální 

- my se setkáváme na tom, že je tu společný problém a ten společný problém chceme vyřešit a 

je tam napsáno jak 
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- studie proveditelnosti, která řekne, budeme to dělat takto nebo to dělat nebudeme, a pak nás 

čeká veliký problém, jak budeme likvidovat v Přerově odpad – to je ta strategie, to je synergie 

našeho zájmu a jejich zájmu 

- oni potřebují palivo, palivo nemají a my se pokusíme jim ho dodávat ve vztahu samozřejmě 

k Olomouckému kraji a integrovanému systému nakládání odpady s Olomouckým krajem 

- to je plně v kontextu těchto věcí a těchto dokumentů 

- je třeba si je nastudovat, vědět o nich a vidět tu provázanost 

 

p. Zácha – faktická 

-  p. primátore, já vás žádám o jedno, zkuste mě nenapadat, jestli jsem pochopil nebo nepochopil 

- já jsem to pochopil velmi dobře a nechci to nazývat spalovnou, já to Memorandum umím číst 

a teď jste to sám řekl, zákaz skládkování do r. 2024 a palivo ani nebo ne 

- palivo k čemu? No tak jsme zase na základě problému v r. 2014, veřejné slyšení, referendum, 

atd., bavíme se o tom celé volební období 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ta situace se výrazně změnila, p. Zácho 

 

p. Zácha 

- já vím, že musíte mít poslední slovo, já tomu rozumím 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- napadáte kolegy, že nepochopili nebo nerozuměli 

 

p. Zácha 

- já nenapadám nikoho, p. primátore 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- mlčme 

- zameťte si před vlastním prahem jako předseda Kontrolního výboru a pak kritizujte 

- a to je vše, co vám chci říct a přijdu vám to říct na Kontrolní výbor rád 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych se zeptat, jestli s tímto tématem souvisí možné zmocnění ke spolupráci p. Nekla 

s vedením města ohledně životního prostředí, jak to proběhlo na radě 

- souvisí to s tím nebo nesouvisí? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano, souvisí, protože má kontakty na dotační tituly, má kontakty na Státní fond životního 

prostředí atd. a bude členem pracovní skupiny 

- je to pro nás důležité, tak jako p. Prachař v oblasti dopravních staveb 

 

Ing. T. Dostal 

- jsem rád, že tady to Memorandum je na stole 

- vidím, že na jedné straně Veolie je vstup, což jsou technické služby se svými odpady a na 

druhé straně, to je výstup z teplárny, z Veolie, tak to je zase Teplo Přerov 

- takže město je na obou dvou stranách této spolupráce 

- jenom jedna otázka na účastníky, kteří to Memorandum tady navrhli – v bodě 3 je psáno, že 

toto Memorandum platí na dobu určitou do 31.12. letošního roku 

- chci se zeptat – do té doby se bude dít co? A co když se nebude dít nic, tak co potom? Jestli 

jsme schopni za ten čas, za ten rok, jak daleko to posunout tu spolupráci? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- my předpokládáme, že ta pracovní skupina do konce letošního roku připraví nějaké závěry, 

které už bude zastupitelstvo schvalovat 
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- pokud by nepřipravila, tak jsou samozřejmě 2 možnosti, buď tu spolupráci ukončit a město 

Přerov nadále zůstává členem Spolku odpady Olomouckého kraje a řešit odpady pouze 

prostřednictvím tohoto spolku nebo prodloužit spolupráci 

 

Ing. Hermély 

- jako předseda rozvojového výboru tento materiál vítám 

- jen si tady trošku postesknu, když jsem zhruba před rokem jako předseda výboru tady 

prezentoval jedno usnesení z výboru nebo závěr výboru VPRID, aby toto Memorandum bylo 

co nejrychleji uzavřeno, tak jsem tu byl víceméně peskován 

- v podstatě se tu scházíme asi za ¾ roku nebo téměř rok poté, kdy jsem tady o tom hovořil, kdy 

to výbor navrhoval, aby se o tom urychleně jednalo, protože čas nás, v těchto oblastech, které 

jsou tu zmíněny, právě ty synergické efekty, rekonstrukce teplárny, zákaz skládkování atd., 

které nás čekají, tak jsme se vlastně tady sešli a máme Memorandum na stole, akorát jsme to 

mohli mít o ¾ roku dřív a mohli jsme být trošičku dál 

 

p. Tomaníková 

-  souhlasím s tím, co říkal p. Hermély, že už to mohlo být dříve, Memorandum je rámcové, 

které vlastně jenom připravuje postup pro komisi, která by se tím měla podrobněji zabývat 

- protože nás zajímalo podrobnější, co to přinese do budoucna, tak jsme si do klubu pozvali 

regionálního ředitele p. Dostála i jeho náměstka p. Letáka, řadu věcí jsme si vyjasnili, a 

myslím si, že v dané situaci to Memorandum je třeba podpořit a dál, ať pracuje komise s 

odborníky 

 

p. M. Dostál 

-  taky vítám to Memorandum, protože jsem se sám nějakým způsobem o to zajímal a taky jsem 

tady několikrát řekl, že je třeba v tom jednat 

- on tady kolega Zácha vlastně napadá to, že je potřeba to samozřejmě vykomunikovat s širokou 

veřejností 

- tady jde o to, že na jedné straně, si teďka pamatujeme to minulé nebo předminulé 

zastupitelstvo, kdy nám kolegyně prozřela a ZEVO už nenazývá ZEVEM a spalovna už není 

spalovna 

- tady je jasné, znovu když to shrnu sám v sobě, že je potřeba nějaké Memorandum o spolupráci 

uzavřít 

- doufám, že ta pracovní skupina dojde k nějakému dobrému závěru v tom smyslu, že by bylo 

asi dobré založit nějakou společnost, kde by mělo město majoritní podíl, kde by vlastně tady 

všechny ty složky byly obsaženy, aby si pohlídalo celý ten proces toho přerodu odpadu v teplo 

- já to vítám tady to Memorandum, nemám s tím problém, jediné, co je, že je fakt potřeba tady 

tyto věci víc komunikovat s lidmi a mít míň prozření 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já bych prosil ubrat osobní napadání 

- jenom technická – ZEVO spaluje veškerý komunální odpad, a to, co je tu plánováno, 

separovaný a pouze to, co dobře hoří, pokud to dobře chápu 

- je dobré, abyste si to uvědomili i vy a nesměsovali tyto dva pojmy 

- a prosím, vyvarujte se těch poznámek o nějakém prozření, potřebujete ho hlavně vy 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  ano, tatínku 

 

MUDr. Chromec 

- chtěl bych jednak vyslovit podporu tomu, abychom se zapojili do té aktivity s Veolií a jednak 

vás chci informovat o tom, že městu nastane problém v r. 2024, protože se nebude skládkovat, 

ale my ve vodárně máme tentýž problém, který je ohraničen rokem 2020 

- my musíme řešit to, co řeší město do roku 2020 a musíme to vyřešit 
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- takže my jsme zahájili přípravy na tom, že si vytvoříme minispalovnu, MINIZEVO, můžeme 

tomu říkat, jak chceme, budeme spalovat pouze jeden typ paliva, to jsou kaly a těch kalů je 20 

tisíc tun, takže je jich poměrně dost, ale je to tak málo, že to nevyžaduje žádnou EIU 

- takže já jsem velmi rád, že pan exposlanec Nekl má kontakty na agentury poskytující peníze 

v této oblasti, protože ho hned využijeme i ve VaKu 

- ale jinak vám doporučuji spěchat, protože ten čas běží strašně rychle, takže my na to máme 2 

roky, takže město má od dva roky déle, ale přesto si myslím, že jsme trošku dál, protože už 

máme projekt na tu spalovnu v Henčlově, takže držím palce, aby se to Memorandum 

realizovalo 

 

RSDr. Nekl 

- abychom se trošičku dostali do reálií 

- samozřejmě, že jde o rekonstrukci teplárny, jde o to udělat kombinované využití paliva 

v teplárně, ale v rámci toho Memoranda a určitě potom té přípravy budeme hovořit i o tom, co 

se v tom městě bude muset udělat 

- oni chtějí přejít na jiné médium na vytápění domácností a teplou vodu, což může přinést i 

úspory, to samozřejmě budou i nějaké investice, které nám trochu naruší městský provoz, atd., 

- je potřeba, aby to město bylo do toho zaháčkováno tak, aby mohlo ovlivňovat, co se bude dít a 

jak se bude dít 

- takže já si myslím, že teď nejde o Nekla, jestli sežene prachy nebo ne, ale teď jde o to, 

abychom jako město měli dosah na to, co se bude dít a abychom to mohli ovlivňovat 

 

Ing. Střelec 

- jsem zcela pro, že se podepsalo toto Memorandum 

- v současné době není ani o čem informovat veřejnost, protože ty výstupy teprve přijdou z té 

komise, která to bude zpracovávat, teď to hlavně řešme ve spolupráci s jedním subjektem, 

protože otevřeně řečeno, jsem člen správní rady, ani kraj to nemá ještě vyřešené a má to 

vlastně řešit na úrovni kraje, takže to je jedna z alternativ a opravdu r. 2024 je hrozně blízko, i 

když pro někoho hodně daleko a proto, podle mě, je tam konec roku 2018, aby jeden ze 

subjektů řekl ano, s vaší spoluprací to uděláme, protože když my řekneme ne, tak musíme 

honem rychle řešit něco jiného  

- a těch alternativ, otevřeně řečeno, pokud opravdu ministerstvo neřekne, že budete moci 

skládkovat dalších 10 let dál, tak mnoho není 

- tak tady nediskutujme, přijměme Memorandum a potom se dozvíme všichni, co vlastně to 

Memorandum říká, a co nastaví za ty procesy 

 

p. Zácha 

-  p. Střelec, p. Nekl – to je vysvětlení pro občany 

- to, co jste teď řekli, oba dva, takto je to vysvětleno, takto se to vnímá a ten občan ví, o co jde 

- na p. kolegu Kohouta, také se budete divit, že mu poděkuji, že to řekl správně, bavíme se o 

tom, pokud se to Memorandum schválí, pokud tam něco vznikne, tak je to jenom ten tříděný 

odpad, který jde do toho zdroje 

- a my musíme také vyřešit, co s tím, co zbude, kam půjde a to jsou ty otázky, které z toho 

vyvstávají 

- takže já teď na vás dva, pánové, takto, když je to vysvětleno, tak je to zcela zřetelně 

pochopeno, ale škoda, že to musel vysvětlit řadový zastupitel 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- není občan města, ale je zástupce firmy, se kterou podepisujeme Memorandum 

 

host - zástupce Veolie 

- děkuji za to, že tady můžu říct úplně tu úvodní myšlenku 

- myslím si, že máme povinnost, jako Veolia, máme povinnost jako technické služby, Teplo 

Přerov, jako rada, jako zastupitelstvo, pokusit se najít optimální řešení a buď ho do konce 

tohoto roku najdeme, nastíníme, pak jedeme dál, nebo řekneme, že takové řešení neexistuje 
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- to je celé a to Memorandum v tuto chvíli k ničemu jinému neslouží 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel 

 

 

1038/35/5/2018 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova – zkrácený postup 

pořízení 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání  schvaluje , jako příslušné podle § 6 odst. 5 a v souladu s 

ustanovením § 55a odst. 2 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů: 

 

1. zkrácený postup pořizování změny č. 11 Územního plánu města Přerova, podle důvodové 

zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. podmínění pořízení změny č. 11 Územního plánu města Přerova úhradou nákladů na 

zpracování změny a vyhotovení úplného znění územního plánu po jeho změně. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 nehlasovali 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

1039/35/6/2018 Demolice bytového domu Kojetínská 1831 - podání žádosti o dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v r.2018, 

podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt "Demolice 

bytového domu Kojetínská 1831", 

 

2. schvaluje projekt následného využití území po demolici, dle přílohy č.2. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

p. Pospíšilík 

-  je to nemovitost, která je vybydlená, je to v dezolátním stavu a zbourat se musí, ale mám 

obavy, jestli některé další nemovitosti, třeba Husova 7 a 9, jestli náhodou, které jsou po 

nedávné rekonstrukci, jestli se do budoucna neblíží k takovému stavu 

- jezdím okolo několikrát za den a když vidím, že ta fasáda začíná být demolovaná, začalo to 

vylíváním nějakých splašků z oken, kde začala být politá, potom byly první kopance, nečistoty 

u dveří, dneska jsou tam vytrhané zvonky, velké díry, do kterých se strkají pet láhve, tzn. 
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měsíc od měsíce ta nemovitost, která je nedávno po rekonstrukci, kdy jsme dostali dotace na tu 

rekonstrukci, tak ta nemovitost se dostává do horšího a horšího stavu 

- kdo tam jezdí, tak to musíte vidět 

- před půl rokem jsem požádal Pavla Košutka, ať s tím něco dělá, ať s preventisty kriminality 

nebo s někým ať to řeší a ať tu fasádu dají zpátky dohromady, třeba na vlastní náklady 

- aspoň z venku ta nemovitost vypadá v hrozném stavu a je před 5 nebo 6 lety po rekonstrukci 

 

Ing. arch. Horký 

- ono může se to stát každé nemovitosti, že bude vybydlená, že bude ve špatném stavu, otázka 

je, jestli více nebo méně 

 

Ing. Kohout 

- rád bych samozřejmě zabránil jakékoliv devastaci budov tady ve městě, ale přemýšlím nad 

tím, jak 

- já bych poprosil, pokud už někdo toto navrhuje, aby to doprovodil i nějakým opatřením 

- preventisti nejsou schopni postihnout veškeré tyto jevy, a to, že se dějí, to víme, ale není 

možné tam plošně nasadit policii nebo nějaký dohledový orgán, který to bude 24 hodin denně 

hlídat, a to je potřeba si uvědomit 

- rád bych opravdu slyšel nějaký konstruktivní návrh, jak to zajistit do budoucna, aby k těmto 

jevům nedocházelo, protože já na ně nemohu přijít 

 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 

 

1040/35/6/2018 Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o dalším postupu zajištění 

projektové přípravy investiční akce Vybudování oddílné kanalizace a ČOV v místní části Přerova VII 

Čekyně a oddílné kanalizace v místní části Přerova XII Penčice včetně propojení na ČOV, včetně 

vydání příslušných rozhodnutí. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje vzít na vědomí 

 

p. Pospíšilík 

-  Penčice spolu s Lýskama budou poslední části města Přerova, kde nebude kanalizace, v 21. 

století 

- ano, je to hodně peněz, ale s Pavlem Košutkem jsme si vyměnili pár názorů a hledat peníze 

někde jinde – je tady Olomoucký kraj, jestli by nám v něčem nepomohl, jsou tady 

ministerstva, zkusit peníze shánět někde jinde 

- když se podívám na televizi, tak zjistíte, že z Ministerstva zemědělství na kanalizaci tam 

dostali peníze, s nějakou podporou získali z Ministerstva životního prostředí, pomohl třeba 

Liberecký kraj 

- takže zkusit tady třeba pro ty Penčice sehnat část peněz někde jinde, aby se tam ta kanalizace 

podařila 

- občané Penčic, když se tu zprávu dozvěděli, tak se v podstatě těšili zbytečně a dneska jsou 

naštvaní, přeji Čekyńákům, pokud bude schváleno, tak jim přeji, že to tam budou mít 

zbudované a přál bych si, aby to dostali i Penčice a do budoucna i ty Lýsky 

- takže poprosím p. náměstka Košutka, aby pro to udělal maximum, aby neházel flintu do žita a 

zkusil v podstatě pro tady tyto části města ještě nějaké peníze sehnat 
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MUDr. Chromec 

- chtěl bych říct, že 4.1. bylo vydáno stavební povolení, 18.1. jsme poslali žádost o dotaci, takže 

všechno běží, jak má 

- k tomu problému Penčic, tam je to problém vysloveně ekonomický – tam je 282 obyvatel a 

náklad na tu kanalizaci je kolem 75 milionů Kč, čili to je nepřijatelné jako na dotační titul 

- co se týče Lýsek, tam takový ekonomický problém nebude, to přijde na nějakých 15 milionů 

Kč a je to řešitelné možná nějakou kombinovanou metodou z našich zdrojů 

- co se týče toho, protože jsem slyšel, že se někomu zdálo, že ten příspěvek VaKu je malý – my 

musíme dodržovat princip jakési vyrovnanosti, protože máme 30% akcií, my nemáme 

privilegované postavení jenom v tom, že máme většinou poslední slovo 

- takže my se musíme podílet podobným procentem vždycky u všech, co zabezpečujeme 

- měli jsme v podstatě štěstí, že jsme mohli na poslední chvíli tu Čekyni přidružit k tomu 

Újezdu, kdyby nebyl ten požadavek toho Újezda, tak neprošla ta Čekyně, protože samostatně 

to bylo naprosto neprůchodné, takže tam ty body navíc, co jsou u toho Újezda a té malé akce 

v Hranicích, tak nám to vlastně umožnili tu žádost podat 

- uděláme všechno pro to, aby to opožděné stavební povolení nám bylo započteno, protože mezi 

tím, než se ty projekty začnou hodnotit, tak to nabude právní moci, takže snad nám započtou 

ty body, které bychom jinak ztratili 

- jinak si držme palce, protože to je údajně poslední dotační titul a příště by to město stálo 80 

milionů 

 

náměstek primátora Košutek 

- zřejmě nikdo nemůže být spokojen s tím, že v Lýská a Penčicích je část odpadních vod 

vypouštěna do povrchových vod 

- je na to výjimka, už byla několikrát prodlužovaná, bude ji nutné znovu prodloužit, protože 

končí v roce 2018, ale bude muset město vyvinout nějaké úsilí, aby tuto infrastrukturu 

nějakým způsobem zainvestovalo 

- věřme, že se kromě v rozpočtu města najdou i nějaké jiné možnosti dotací, příspěvků apod., 

z kraje, z ministerstev, z Fondu ŽP apod. 

 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 

 

1041/35/6/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova RSDr. Josefa Nekla - 

Informace o dopravní infrastruktuře ve městě Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informace o přípravě a realizaci dopravních investic na území města, 

 

2. ukládá Radě města Přerova nadále spolupracovat s příslušnými státními a krajskými orgány. 

 

 

DISKUSE: 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- krátce upřesním situaci kolem dálnice D1 

- jistě z médií víte, že Děti země, p. Patrik podal žalobní návrh ke krajskému soudu ve funkci 

správního soudu a tomu jeho návrhu na odložení účinnosti, vyhověl 

- tento krajský soud má 90 dnů na to, aby rozhodl ve věci – to je první věc 

- my jsme se nominovali jako zúčastněná osoba a budeme v tom procesu snášet argumenty, 

důkazy a budeme požadovat i slyšení při ústním jednání 
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- pokud se nepodaří rozhodnout a potvrdit rozhodnutí Ministerstva ŽP, které bude zrušeno, má 

tento soud dalších 90 dnů na to, aby…, tedy celkem 180 dnů, a tím pádem se staví jakékoliv 

další procesy v oblasti územní přípravy, územního rozhodování, přípravy stavby a stavebního 

povolení 

- v této souvislosti jsem napsal p. ministru dopravy Ťokovi, aby zvážil podle zvláštního zákona 

tzv. spojené řízení, a to územní i stavební, abychom ve spolupráci efektivně vyloučili dvojí 

možná, odvolání, jak do územního procesu, tak do stavebního povolení a v podstatě to 

zkoncentrovali jenom do jednoho správního procesu, jak říká zákon 116/2009 

- takže tolik k dálnici – nemám bližší informace, čeho dosáhli archeologové, tzn. zda ŘSD 

prodloužilo lhůtu nebo neprodloužilo, jak archeologové žádají s ohledem na mimořádnou 

hodnotu archeologie v Předmostí, to všichni víme, my přerovští a předmostští, že je to 

mimořádné, ale oni to nevěděli, když podepisovali smlouvu, takže to může být taky problém, 

ale podle ŘSD ne významný 

- ostatní investice – prosím p. Prachaře, aby komentoval přípravu 

 

host – Ing. Prachař 

- navázal bych na slova p. primátora – my jsme v lednu 2017 společně napsali dopis p. Ťokovi, 

záměrně mu nebudu říkat p. ministrovi dopravy, ale p. Ťokovi, kde jsme ho upozornili na 

veškerá možná rizika, která jsou spojená s aktualizací územního rozhodnutí, a znovu jsme ho 

žádali, aby postupoval v souladu se zákonem ne 116, ale 416 § 2, který říká o spojeném 

stavebním a územním řízení 

- přes všechny argumenty ŘSD, které asi nemají žádnou relevantní hodnotu, se rozhodli tak, jak 

se rozhodli, dneska jsme svědky toho, že máme žalobu a máme tady nějaké lhůty, ve kterých 

by měl soud rozhodnout 

- nicméně pokud ten soud rozhodne, tak to neznamená, že to je konečné a může nastat další a 

další odvolání 

- já bych jenom v krátkosti zrekapituloval, co všechno jsme za rok 2015 pro výstavbu dálnice 

udělali 

- probíhalo několik jednání, kde jsme se pořád snažili motivovat, postupovat v souladu se 

zákonem 416, paradoxní zákon na urychlení výstavby dopravní infrastruktury, který v ČR 

nikdy nebyl použitý v praxi, z roku 2009 

- založili jsme kontaktní centrum v době, kdy bylo vykoupeno 38% pozemků, dneska máme 96, 

to kontaktní centrum ukončilo svoji činnost v dubnu loňského roku, to je samozřejmě také 

záležitost ŘSD 

- takže za město a za všechny, kteří se toho zúčastnili, jsme udělali maximum možného a teď 

jsme v situaci, kdy nám nezbývá nic jiného než čekat, tolik teda k dálnici 

- neležíme a nesedíme s rukama v klíně, ale začali jsme řešit dopravní stavby jiné, které 

nenahradí dálnici, ale mohou výrazně zlepšit situaci průjezdnosti města Přerovem 

- v současné době, a vy to určitě všichni víte velice dobře, probíhá výstavba Dluhonských mostů 

- v rekordním čase 13 měsíců se podařilo zajistit projektovou dokumentaci, všechny posudky, 

územní řízení, stavební povolení, finanční prostředky v hodnotě 85 milionů a transparentně 

vybrat a odsouhlasit výběrové řízení na zhotovitele 

- současný stav je takový, že máme hotové piloty, betonujeme základovou desku na rozšíření 

komunikace a příští týden bychom měli začít stavět takový podpůrný pilíř, který by měl potom 

sloužit, už teda práce v kolejišti, tzn. za určitých výluk, ale výluky jenom takové, kdy bude 

omezená rychlost, k tomu, abychom mohli podle výlukového plánu, ty mosty v dubnu a 

následně potom v červnu odstranit 

- tady bych chtěl jenom připomenout, a vy to sami víte, byli i svědky, jak probíhali diskuse 

kolem územního stavebního řízení formou veřejnoprávních smluv 

- já bych chtěl znovu říci, že je to naprosto v souladu se zákonem, potvrdil to krajský úřad – na 

základě několika podnětů, tzv. přezkumného řízení a poslední podnět byl podán p. Markem 

Dostálem, zastupitelem za ODS, a ani tento nebyl shledán jako relevantní 

- co se týká další důležité stavby je stavba Přerov, železniční stanice 2, která je ve fázi podané 

žádosti o územní rozhodnutí a v podstatě takovým důležitým prvkem je budování nadjezdu 

v Dluhonicích, který by měl odstranit kolizní bod a zvýšení bezpečnosti 
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- jedná se o nadjezd nad 4 kolejemi, a pokud bude dokončen, tak by měl navazovat na 

rekonstrukci Dluhonských mostů a mohla by to být jedna z budoucích objízdných tras 

- tady, jak je u Dětí země a ostatních iniciativ dobrým zvykem, zase řešíme podání podnětu, a to 

Sdružení krajina zastoupená p. Ježíkem, jenže p. Ježík už není jenom protestující proti dálnici 

v Dluhonicích, ale i proti železnici a nabízí se otázka, kdo takové vysoce odborné podklady 

zpracoval, jestli třeba p. Tužín by nám k tomu mohl něco případně říct 

- v neposlední řadě bych se chtěl dotknout záležitosti kolem Mádrova podjezdu – to je takový 

evergreen, takový pomník, který jsme tady zdědili, kdy na železnici na 17 metrovém mostě je 

zabetonovaná díra, podjezd a vedle sídlí hasiči Správy železniční dopravní cesty, kteří nemají 

kudy projet ke svým zásahům 

- po 13 měsících od schválení investičního záměru, v listopadu 2016, kraj vybral projektanta, je 

to záležitost stará asi 3 týdny, a ve spolupráci s projektantem rekonstrukce záchranné hasičské 

stanice SŽDC, už probíhají přípravné práce v rámci přeložky inženýrských sítí a tady bych 

chtěl ocenit spolupráci s krajem, který prohlásil, že případné přeložky tak, aby vyhovovaly 

budoucí komunikaci, uhradí nad rámec plánované investice 

- teď jsme v situaci, kdy bychom měli připravit ve spolupráci s projektantem a krajem projekt, a 

doufám, že pro společné územní a stavební řízení v letošním roce tak, aby bylo možné využít 

finančních prostředků z rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj, kde leží 12 miliard, na 

napojení místních komunikací i na silnice I. třídy 

- takže tolik rekapitulace stavu těch důležitých dopravních věcí, kromě těch menších jako 

cyklostezky apod., tady probíhají, ale toto si myslím, že jsou pro řešení dopravy ty 

nejdůležitější 

- co se týká průpichu – tak tam ŘSD, závod Olomouc pokračuje v přípravě, je tam 

proinvestováno řádově 60 milionů Kč, podle informací ředitele ŘSD 

- co se týká MUKu, tak tam předpokládá ŘSD zahájení prací v letošním roce, navazuje to na 

dálnici Lipník-Přerov, a je to přivaděč do města, tzn., dálnici řeší ŘSD Brno a MUK řeší ŘSD 

Olomouc, jako silnici první třídy 

- já jsem přesvědčený, že do konce roku 2019, kdy bude dokončena dálnice, bude dokončený 

MUK jako součást toho díla  

- trošku samozřejmě máme problém, a to je také potřeba, aby to tady zaznělo, byl podán protest 

proti silnici I/55 přeložce Kokory – Krčmaň ze strany obce Rokytnice, to asi nemá cenu 

diskutovat, kdo za tím vším může být, proto aby se změnilo územní rozhodnutí a trase této 

komunikace 

- jak se s tím vypořádají příslušné orgány, to je teď ve hvězdách 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  chtěl jsem jenom upozornit p. Prachaře, že abyste tady nespekuloval politicky, kdo za tím 

stojí, třeba v případě p. Tužína, protože vy jste tady jako zaměstnanec města, v tomto případě 

a máte nás informovat jenom o tom, a ne politicky spekulovat 

- já jsem podal návrh na přezkum, to je samozřejmě v pořádku, to já jsem se pod to také 

podepsal, a jenom právě proto, abych byl ujištěný, že je všechno v pořádku 

- ale v případě p. Tužína si myslím, že byste neměl spekulovat nad tím, jestli za něčím stojí 

nebo nestojí 

- vy nás máte jenom informovat, uvědomte si to 

 

host – Ing. Prachař 

- já bych chtěl jenom říct, aby nebyly jakékoliv spekulace, otázku přímo na p. Tužína – p. 

Tužíne, účastnil jste se nějakých podnětů v rámci zpochybnění územního řízení na 

rekonstrukci železniční stanice Přerov II? 

 

Ing. Tužín 

- já bych předem řekl, že nemám žádnou povinnost odpovídat zaměstnanci města, p. 

Prachařovina na jeho dotazy 

- naopak p. zaměstnanec města Prachař by si měl uvědomit, že má tady vystupovat ve věcech 

technických nikoliv ve věcech politických 
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- vždycky, když ho slyším, tak si vzpomenu na poradce ve věcech politických z Černých baronů 

na p. Troníka, ale to byla taková lehká odbočka 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom, p. Tužíne, teď je otázka a odpověď, stručně ano nebo ne 

 

Ing. Tužín 

- já už odpovídám, p. primátore – ne ano nebo ne – vy mi nebudete říkat, jak mám odpovědět, já 

mám diskusní příspěvek, jestli si můžu dovolit 

- řeknu to tak, byl jsem osloven jako zastupitel města občany Dluhonic, byl jsem osloven 

mnohokrát občany různých městských částí, tak jsem byl osloven i občany Dluhonic, abych se 

vyjádřil k jistému projektu, ten projekt chystala SŽDC způsobem, který je pro ně obvyklý, 

tzn., že během přípravy projektu s nikým nic nekonzultovali a občanům Dluhonic se nelíbí 

technické řešení v místě současného přejezdu u rozvodny, který má být zrušen 

- a já čistě a nestranně jako technik jsem ten projekt zhodnotil a zjistil jsem tam 3 zásadní kolize 

- jedna kolize spočívá v tom, že ten přejezd má být zrušen a nahrazen lávkou pro pěší, nicméně 

Plán udržitelné mobility města Přerova předpokládá, že tudy má vést budoucí cyklostezka do 

Přerova – to je, p. primátora a p. Prachaři, ta cyklostezka, která údajně neměla být vybudovaná 

na těch Dluhonských nadjezdech, protože povede podél Bečvy a k té Bečvě se musí dostat 

přes trať a toto je to místo, kde se má dostat přes trať – tak říká Plán udržitelné mobility a já 

jsem zpochybnil, že lávka pro pěší neumožní přejezd cyklistům a přejezd cyklistů tam má být 

podle Plánu udržitelné mobility, čili to je první věcná výhrada 

- já se velmi omlouvám, že svou činností supluji pozornost asi úředníků magistrátu, kteří na to 

měli přijít a upozornit na to ještě dřív než jsem na to přišel já, ale budiž, já to rád udělám pro 

město 

- další dvě věci, na které jsem upozornil, zase naprosto čistě a věcně, je to, že komunikace 

náhradní, která mé vést k rozvodně za kolejemi, v podstatě na straně chemičky, má navrženou 

šířku veřejného prostoru pouze 4 metry, přičemž vyhláška 501/2006 Sb. říká, že cesta, která 

napojuje obytné domy, a tam jsou obytné domy u rozvodny, má mít minimální šířku 12 metrů, 

je to v rozporu s konkrétním paragrafem, který jsem uvedl, že je 

- třetí věc je, že ta komunikace je místní, protože vede k domům a není tam řešena 

bezbariérovost ve smyslu pásu pro bezbariérové užívání obyvatel – při šířce 4 metry, když tam 

pojedou hasiči a proti nim půjde paní s kočárkem, tak si nevyhnou a asi ji přejedou, což tak 

nesmí být 

- máme tady příslušnou legislativu, vyhláška 398 o zpřístupňování staveb včetně dopravních 

staveb, osobami se níženou schopností pohybu a orientace, kde jsou předem psány nějaké 

parametry, které nebyly naplněny 

- čili jako technik ve svém volném čase, p. primátore a p. Prachaři, zdarma, jsem zjistil tyto 

možné kolize se zájmem občanů města Přerova, na tyto kolize jsem upozornil místní výbor a 

ten pravděpodobně v rámci další práce je uplatnil směrem k investorům nebo k SÚ 

- jestli, vy si myslíte, že je problém, že upozorňuji na to, že jsou možná poškozovány konkrétní 

ustanovení legislativy nebo konkrétní zájmy občanů města – já si myslím, že dělám svou práci 

a snažím se jednat ve prospěch občanů, takto jsem ty připomínky předal a v souladu se 

zákonem se jimi bude zabývat nepochybně stavební úřad a investor 

- pokud moje připomínky nejsou relevantní, nejsou v rozporu se zákonem, tak budou normálně 

zamítnuty, to je úplně normální proces, já v tom nevidím nic nestandardního 

- p. Prachař to vylíčil dramaticky, jako kdybych chtěl pomalu teroristicky zabránit nějaké 

výstavbě 

- já jsem jenom upozornil konkrétně na 3 kolizní body tak, jak jsem je popsal a nevidím v tom 

naprosto nic špatného, prostě se snažím hájit zájmy občanů města, snažím se o to, aby ta 

stavba, až jednou bude hotová, sloužila dobře a občané města nebyli její realizací poškozeni 

- to je všechno, nemám k tomu víc, co dodat 
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p. Pospíšilík 

-  p. primátore, chtěl bych se zeptat prostřednictvím vás, p. Prachaře, jestli rozumím dobře tomu, 

co říkal,  

- takže dálnice, a můžete mi odporovat, prosím, jestli dálnice D1 od Lipníka po Předmostí bude 

postavena v r. 2019, poté bude následovat MUK, tzn. nadjezd v Předmostí nad kolejemi, pak 

by měl následovat průpich, následně na to – tzn., že doprava se bude přesunovat do centra 

města, tzn., pak by se měly začít bourat nemovitosti víceméně v průpichu a vlastně za 

nádražím u Hypernovy, jestli bude čtyřproud nebo zůstane dvouproud a napojení potom na 

Hulín by měl být zase čtyřproud? 

- takže jestli můžu poprosit nějak to časově, nějakým způsobem sdělit, abych pochopil, jak to 

teda bude 

 

host – Ing. Prachař 

- tak časově vám to určitě neřeknu úplně přesně, pak bych tady nerad vysvětloval 

- co se týká p. Tužín, tak SÚ se s těmi námitkami vypořádal 

- já jsem chtěl jenom říct, že než se podají námitky oficiální cestou, tak je možná lépe o nich 

diskutovat, abychom předešli jakýmkoliv zpožděním, a tím pádem situaci v Přerově 

nepomohli 

- co se týká toho vašeho dotazu p. Pospíšilíku – tak dálnice by měla být dokončena v 2019, 

měla by být dokončena, takový je harmonogram 

- současně s tím by měla být zahájena výstavba, tzn., ne, že to bude navazovat, ale některé 

kroky se budou dělat současně, výstavba mimoúrovňového křížení 

- ŘSD, závod Olomouc předpokládá, že by to mělo být v letošním roce, těch staveb bude víc 

- co se týká Mádrova podjezdu, tak tam jsme ve fázi přípravy projektu, pokud se na tom 

shodneme, tak bude jednostupňový, abychom mohli získat dřív vyjádření 

- dneska máme hotový záborový elaborát, tzn. dotčené pozemky, přes které má být ta 

komunikace 

- jedná se, teda pro vaši informaci, o silnici II/150 a její přeložku, která byla schválená 

investičním záměrem v listopadu 2016 

- co se týká toho průpichu, tak v podstatě z té nové křižovatky okružní, která by měla vzniknout 

před Mádrovým podjezdem, tak na ulici, Tovární, která vede kolem Hypernovy, tak tam by se 

ten stav neměl změnit vůbec, tzn., ta komunikace bude šířkově v tom stavu tak, jak je teď a 

bude potom navazovat na realizaci průpichu, který připravuje ŘSD 

 

Ing. Tužín 

- velice stručně na p. Prachaře – že by bylo lepší uplatňovat připomínky ne až v rámci nějakých 

odvolání do řízení – já s tím samozřejmě 100% souhlasím, ale mě nikdo a asi ani občany, 

nikdo během zpracování projektu na žádné jednání nepozval 

- já sám jsem projektant, a když jednám, tak dřív než zanesu dokumentaci na jakýkoliv úřad, tak 

vždycky chci, aby se svolalo jednání a s lidmi jsem se domluvil, a kdyby kdokoliv v tomto 

případě přišel a jednat s námi chtěl, tak já bych určitě přišel, já jsem vždycky přišel na všechna 

jednání, kde jsem byl pozván a určitě ty svoje připomínky bych mile rád uplatnil dřív než 

potom, uznávám, je to nevhodné, až když to řízení běží, ale bohužel si neuvědomuji, že by se 

mi do ruky ten projekt dostal, nejenom mě, samozřejmě 

- já si myslím, že stavba a rekonstrukce Přerov druhá stavba je dost zásadní, a že nějaké veřejné 

slyšení nebo seminář měl proběhnout pro všechny zastupitele 

- kdyby proběhl, tak já se rád zúčastním a určitě budu rád diskutovat s kýmkoliv 

 

p. M. Dostál – faktická 

-  že jsem požádal krajský úřad o přezkum té smlouvy, bylo to moje rozhodnutí, měl jsem na to 

právo 

- a myslím si, chápu tady váš komentář k tomuto, že můžete být rád, že to tak dopadlo 

- v tu danou chvíli jsem to dal prostě, protože jsem tomu nějakým způsobem nevěřil, chtěl jsem 

být ujištěný krajským úřadem, že je vše v pořádku 

- máte to písemně, tak stavte, tak já nevím, proč se k tomu vracíte 
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p. Pospíšilík – faktická 

-  chci se zeptat, neporozuměl se tomu – bude teda MUK v Předmostí, dojedeme vlastně po 

čtyřproudovce na kruhový objezd na Dluhonice, na Dluhonské mosty a kdy se teda začne 

bourat ten průpich? To nezaznělo, jestli to bude za rok, za dva a v podstatě kdy bude napojení 

toho proudu aut, který vlastně pojede přes dálnici, pojede v podstatě přes to MUK, dostane se 

nám do Přerova a zůstane nám v podstatě u elektrárny na mostě 

- kdy teda to bude pokračovat dál, kdy se dostaví ten uzel uprostřed, který by tu dopravu měl 

odvézt Přerovem a jestli se do budoucna plánuje čtyřproudovka u Hypernovy, aspoň do 

budoucna 

- protože předpoklad je tam, že ta auta se tam zacpou a nepojedou dál, vyveďte mě z omylu, 

jestli můžu poprosit 

 

host – Ing. Prachař 

- co se týká Hypernovy, tak tam v podstatě není ani prostor, kde byste ty čtyři pruhy udělal, 

bohužel kolem autobusového nádraží 

- co se týká té záležitosti kolem ulice Polní a Dluhonská navazující, tak tam je v současné době 

vyřešeno majetkoprávně se společností MJM  prodej pozemku, myslím, že p. Dohnal to může 

potvrdit, že ta záležitost je vyřešena  

- to byl jeden z takových bodů, který bránil pokračování přípravy té okružní křižovatky, která 

by měla napojovat na ulici Dluhonskou a rekonstrukci mostu 

- a co se týká průpichu 2. etapy, tak v tuto chvíli vám nemůžu podat žádné informace, protože 

nevím, jaký harmonogram tam bude, ale měl by logicky navazovat od elektrárenských mostů 

do čtyřpruhového uspořádání 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- a stavby vykoupené pro průpich se budou bořit březen, duben letošního roku, práce budou 

zahájeny kontinuálně 

 

Ing. Vrána 

- dopředu se omlouvám za svůj výstup 

- když jsem slyšel p. Tužína, já nepoužívám osobní výpady, velmi zřídka, to jste si možná 

všimli, ale jak p, Tužín vykládal, jak jedná věcně, nezjištně, apoliticky, nestranně a ve 

prospěch občanů Přerova 

- ve prospěch jakých občanů města Přerova? Tady je otázka výstavby dálnice, železnice a p. 

Tužín je nyní v partě s p. Patrikem a blokuje významné stavby pro město a jeho obyvatele 

- jak p. primátora vylepil plakáty s p. Patrikem, tak tam měl přidat ještě číslo na p. Tužína 

 

Ing. Tužín 

- jenom čistě technicky bych prosil p. Vránu, aby se nechoval jako hulvát 

- důrazně, důrazně, vás p. Vrána upozorňuji, že nejsem členem Dětí země 

- lžete, styďte se 

 

Ing. Kohout 

- já už se jenom směju, my jsme vlastně takoví Brouci Pytlíci, že si sami zastupitelé 

podkopáváme židličku pod vlastním zadkem 

- všichni vědí, že potřebujeme dálnici, že ty infrastrukturní stavby tady musí proběhnout a já 

potom slyším – p. Dostál nabourává součást průtahu, p. Tužín spolupracuje na zboření 

železničního uzlu, potom možná spolupracuje s p. Patrikem, když už nespolupracuje, tak je 

zajímavé, jak se sesouladil zájem Dětí země a výstřely Strany zelených, kteří v podstatě 

avizovali, že je nutné změnit trasování dálnice 

- důsledek toho je 7 až 10 let odložení stavby 

- já nevěřím vlastním očím 

- jasně, pojďme do toho, přidáme se ještě dalších 5 a zkusíme si rozbořit vlastní správní řízení, 

která pomáhají tomuto městu 
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- opravdu nechápu, kdo pracuje pro město, a kdo se snaží jenom zviditelnit a hájí si lokální 

zájmy 

- i mě by zajímal ten okruh občanů, který hájí p. Tužín, protože já si myslím, že občanů města je 

42 tisíc a já bych se skutečně rád dozvěděl nějakou relevantní informaci, jakou množinu lidí 

on hájí 

 

p. Zácha 

-  p. primátore, budete se divit, já trochu z jiného soudku, ale na téma dopravní stavby 

- v průběhu tohoto bodu mi přišla zpráva, vím, že se to netýká městské komunikace, ale je to 

žádost spoluobčana, tak to tady ocituji, jak jsem slíbil a potom p. Novotné odevzdám kontakt, 

pokud mu budete odpovídat 

- cituji – chtěla jsem vás požádat, zda by na zastupitelstvu nebylo možné pořešit odbočku na 

Rokytnici, značení je katastrofické a chtělo by to nějaké bezpečnostní značení, třeba šipky, 

večer je to nebezpečné a nepřehledné, Stejně jako ze strany od Olomouce, kde je zatáčka před 

Rokytnicí vidět na poslední chvíli. Chápu, že je to zřejmě věcí kraje, ale zastupitelům by 

mohlo jít o bezpečnost obyvatel. 

 

Ing. Tužín – faktická 

- jaké zájmy občanů hájím? Já hájím zájmy občanů města Přerova, p. Kohoute, čekal jsem, že 

jste trochu chápavější 

- jenom k tomu soulaďování zájmů Strany zelených a Dětí Země – prosím vás, Strana zelených 

nevydala vůbec žádné stanovisko a nevím, jaké výstupy byly soulaďovány 

- výstupy Dětí Země jsem nepsal nikdy já, ty psal p. Patrik, tak se na něho obraťte a výstupy 

Strany zelených s tím naprosto nijak nesouvisí 

- neexistuje jediný jaksi sesouladění těchto dvou organizací, to je zase naprostá lež, kterou nemá 

p. Kohout jak doložit, jenom je trapný a útočí 

 

Ing. Kohout 

- já se nechci vyjadřovat k tomu vystoupení, já jsem prostě zaznamenal výstupy v médiích 

- to je celé, co tím oznamuji a to šlo za Stranou zelených 

 

RSDr. Nekl 

- jsem opravdu rád, že jsem tento bod navrhl, a že se tady něco projednalo, neberu ty osobní, 

politické a podobné diskuse, které tady proběhly 

- ale protože víme, jaká je dopravní situace v Přerově a protože víme, jak jsou lidé naštvaní, 

jestli se dělá nebo nedělá, tak proto jsem to navrhl, protože je to čím dál horší, ty odezvy 

- aby se dozvěděli, že i my zastupitelé, i to vedení města, i ten člověk pověřený, atd. pracují, 

pracují a možná je ten míček na druhé straně, aby pohnul trošičku, já to řeknu lidově, zadkem, 

prostě plnil, to, co je v usnesení, aby v souladu se zákonem 416/2009 pracoval, a proto žádám 

usnesení, aby už pokolikáté, prostě ale je to Sysifovská práce, aby rada města… 

- dnes i p. poslanec, kdyby mohl být požádán, nakonec Ministerstvo dopravy patří pod resort 

strany, kterou zastupuje v parlamentu, aby pomohl potlačit prostě, aby to, co se děje, nedělo, 

protože 2009, 2011, 2012, 2016, dnes 2019, atd., abychom těm občanům už mohli říct, tak ano 

udělalo se, čeká se na druhou stranu 

- jsem rád, že jsem to otevřel, a že se ty faktické věci tady řekly 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já bych doporučil jenom přijmout, pokud se už nikdo nehlásí… 

 

občan – p. Navařík 

- já bych měl malý námět pro Komisi pro otevřenou radnici, pokud se nepletu, tak tady máme i 

p. předsedu 

- zdá se mi, aspoň, tak jak jsem to teď poslouchal, že celý problém je v tom, že mezi sebou 

nesdílíte informace, protože vlastně p. Dostál měl ty připomínky a dotazy opakovaně a 

nedostal odpovědi 
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- p. Tužín teď tady zas říká, že nikdy nebyl přizván na ta jednání, takže jestli by právě Komise 

pro otevřenou radnici, se nemohla zaměřit, nebo se podívat na to, zda skutečně ty informace 

dojdou tam, kam dojít mají 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já bych doporučil zastupitelstvu navrhnout velmi jednoduché usnesení, že ZM po 

projednání bere na vědomí přípravu a realizace dopravních investic na území města a 

ukládá RM, aby nadále pracovala a spolupracovala s příslušnými státními a krajskými 

orgány 

- to považuji za dostatečné, je to možné? 

 

 

Hlasování: jednomyslně 35 pro 

 

 

 

 
 

7. DOTAČNÍ PROGRAMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2018 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

 

1042/35/7/2018 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vyřazení z „Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ žádosti 

subjektů Občanská společnost DSi, z. s. s ev. č. DKU-033/2018, Dechový orchestr Haná 

Přerov, z. s. s ev. č. DKU-034/2018, dále subjektu Letci Přerov – generála Karla  Janouška, 

z.s. s ev. č. DKU-035/2018, KORNET MUSIC, z.s. s ev.č. DKU-036/2018,  KORNET, z. s. s 

ev. č. DKU-037/2018 a také subjektu Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 

České republiky, zapsaný spolek s ev. č. DKU-038/2018, jejichž žadatelé nesplnili podmínky 

„Dotačního programu na podporu oblasti kultury pro rok 2018“ – nemají sídlo v Přerově, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

2. schvaluje vyřazení žádosti subjektu Děti a příroda z.s. s ev.č. DVČ-040/18 z „Dotačního 

programu na podporu oblasti volného času pro rok 2018“ z důvodu nesplnění podmínky 

dotačního programu – nemá sídlo ani působnost v Přerově, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

3. schvaluje nevyřazení žádosti subjektu Fitness AVE Přerov z.s. s ev. č. DSP-096/18 z 

„Dotačního programu na podporu oblasti sportu pro rok 2018“ z důvodu porušení rozpočtové 

kázně u dotace poskytnuté v roce 2016, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 
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3. 4. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 998 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 420 000 Kč,   

c) volný čas ve výši 369 500 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem 

Přerov a subjektem Fitness AVE Přerov z.s., IČ: 66743117, se sídlem Nádražní 2810/2, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let z „Dotačního programu na 

podporu oblasti sportu pro rok 2018“ bude uskutečněno pouze v případě, že jmenovanému spolku 

bude orgány města prominut následně vyměřený odvod za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího 

penále nebo odvod za porušení rozpočtové kázně a související penále spolek uhradí. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

4. 5. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 3 4 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jejich uzavření a podpisu, 

 

5. 6. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury, sportu, volného času a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci 

„Návrh Rady města Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

 

DISKSUSE: 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- dovolil bych si změnit navržené usnesení: bod 1 zůstává nezměněný, bod 2 také, potom bod 3 

zrušíme, bod 4 se stává bodem 3 a ruším odstavec „Poskytnutí dotace a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy Fitness AVE…“, z bodu 5 se stává bod 4 a z bodu 6 se stává bod 5 

- ohledně Fitness AVE, já jsem měl 2 jednání se zástupcem p. Šejbou i s právními zástupci, 

v podstatě došlo k jakémusi pochybení, kdy Fitness AVE nepoužívalo, když už mělo, tu 

zkratku z.s. – zapsaný spolek – to je jediné jakési formální pochybení, které nastalo, proto 

bychom chtěli tento dotační program schválit i s Fitness AVE 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor schválil původní znění návrhu 

 

p. M. Dostál - faktická 

-  jenom upozorňuji, že v tomto bodě nebudu hlasovat, protože se cítím ve střetu zájmů a chtěl 

jsem se prostřednictvím vás zeptat p. Chromce, jestli se taky tak necítí 
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Ing. Hermély – faktická 

- zeptám se Tomáše Navrátila – nepochopil jsem to s tou záležitostí s Fitness AVE 

- tady jsme vypustili článek, že nebude vyřazen, ale v dotačních titulech je vyznačen žlutě, tzn., 

že má být vyřazen 

- jak to teda je 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- on nebude vyřazen, protože my nyní nevíme, jestli opravdu k tomu porušení došlo nebo ne 

- tu navrženou částku, kterou měl dostat, dostane 

 

MUDr. Chromec 

- necítím se být ve střetu, nevlastním ani žádnou akcii sportovního klubu 

 

p. Pospíšilík 

-  já kvituji, že došlo k navýšení prostředků pro kulturu a pro sport a chtěl bych se zeptat p. 

náměstka Navrátila, jestli je nějaká rezerva pro mimořádné úspěchy našich sportovců nebo 

jestli to bude řešeno z rozpočtu města na základě individuálních žádostí 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- je to zmíněno dále v tom materiálu, i když to není předmětem dnešního projednávání, na 

individuální dotace je částka vyčleněná 416 800,- Kč 

 

p. Zácha 

-  já teď na p. náměstka prostřednictvím předsedajícího – formálně se chci jenom zeptat, protože 

u Fitness AVE víme, jaké má výsledky, my bychom stejně dávali protinávrh a podporujeme to 

a kvitujeme to, ale teď se chci zeptat p. náměstka, jestli ten návrh na usnesení vznikl až dnes 

během nějakých dopoledních jednáních, nebo jestli to vzniklo již minulý týden, tak se ptám, 

proč jsme to jako předsedové klubů nedostali v emailové podobě ten návrh na usnesení 

s předstihem, abychom to prostudovali a pak to tady neřešili až na zastupitelstvu 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- i kdyby, jste to jako předsedové klubů dostali dříve, tak vycházíme z usnesení, které vychází 

z rady 

- tzn., že ta změna přišla prostě až teď, nicméně s p. Šejbou jsem jednal již minulý týden 

 

 

Hlasování o návrhu úpravy usnesení Bc. Navrátila: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

8. RŮZNÉ 

 

1043/35/8/2018 Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí navrhované kandidáty dle upravené důvodové zprávy 

za přísedící soudce k Okresnímu soudu v Přerově na volební období od 2. 2. 2018 do 2. 2. 2022. 
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DISKUSE: 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- konstatuji, že p. Staňková Ludmila rezignovala na pozici přísedícího okresního soudu, takže o 

ní nebudeme hlasovat 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych se zeptat, na základě čeho nebo jakých preferencí byli vybíráni tito lidé, kteří 

v seznamu jsou, protože hlasovat un bloc o těchto lidech – mám výhrady k jedné osobě  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já už nevím, co mám říci 

- jak dlouho máš Radku materiál, tam jsou odpovědní zaměstnanci magistrátu, kteří 

komunikovali s okresním soudem 

- p. Daněk má k dispozici personální listiny, ze kterých je patrno, že jsou to vesměs lidé, kteří 

opakovaně soudí 

- a můžeš říct, ke komu máš výhrady? 

 

p. Pospíšilík 

- budu hlasovat pro 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali 

 

 

1044/35/8/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Bohuslava Přidala - 

Rekonstrukce školního hříště ZŠ Za Mlýnem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova posoudit možnosti operativní 

rekonstrukce školního hřiště ZŠ Za Mlýnem. 

 

 

DISKUSE: 

 

host – Mgr. Přidalová – ředitelka ZŠ Za Mlýnem 

- skutečně bych chtěla navázat na diskusi, která proběhla na minulém zastupitelstvu, tzn. 

v prosinci loňského roku a týkala se školního hřiště ZŠ Za Mlýnem 

- chtěla bych vás seznámit s aktuálním stavem a ujasnit některá fakta – venkovní plochy 

školního hřiště, jedná se vlastně o celý venkovní sportovní areál ZŠ Za Mlýnem, jsou zcela 

nevhodné pro školní aktivity 

- zejména pokud jde o využití asfaltové atletické dráhy, která je v dezolátním stavu a 

asfaltového povrchu plochy umístěné v severní části pozemku, které sloužilo jako takové 

pohybové hřiště 

- tyto plochy vykazují destrukci asfaltobetonového krytu, jsou zde výdutě, praskliny, travnatá 

plocha je založena na hlinité vegetační vrstvě humózní zeminy bez písku, čímž je snížena 

vodopropustnost, odvodnění supluje spárování plochy do podélných žlabů bez možnosti 

využití povrchové vody k závlahovým účelům, není tedy možné trávník udržovat a zavlažovat 

pitnou vodou 

- dalším velmi problematickým místem je hřiště s umělým povrchem, které má 2 tenisové kurty 

a basketbalové koše v současné době neuživatelné 

- plocha je částečně silně zanesena mechem, umělý povrch je za hranicí životnosti a běžnou 

údržbou již nelze ošetřit 

- je zde nutně nezbytná rekonstrukce finální plochy za pomocí strojí technologie 
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- tento stav byl shledán 1.2.2016 zástupcem úseku přípravy a realizace investic, ke školnímu 

hřišti se vyjádřila i Česká školní inspekce, ale také technik pro bezpečnost a verdikty zní: 

nepoužitelné pro výuku 

- v současné době nelze venkovní areál využít v hodinách tělesné výchovy, ale nemůže být 

využito ani občany z okolního sídliště Kopaniny 

- škola má v současné době 412 žáků a všichni žáci od prvního do devátého ročníku mají 2 

hodiny povinné tělesné výchovy v rámci školního vzdělávacího programu 

- do povinné tělesné výchovy nezapočítávám disponibilní hodiny tělesné výchovy, pohybové 

hry, ale také realizaci projektu „Hodina pohybu na víc“, do kterého je také škola zapojená 

- žáci druhého stupně realizují hodiny tělesné výchovy v době teplého počasí na stadionu TJ 

Spartak a roční pronájem činí 13 tisíc Kč 

- pro žáky prvního stupně je realizace tělesné výchovy na tomto stadionu neefektivní 

- začátkem roku 2014 byla na moji žádost vypracována projektová dokumentace na přípojku 

surové vody společností Teplo a rada města získala tuto projektovou dokumentaci na základě 

darovací smlouvy 

- rada města dne 18.2.2016 schválila realizaci stavebních úprav školy, týkalo se to výměny oken 

a zateplení bez vzduchotechniky 

- před konáním této rady mi bylo přislíbeno, že finanční částka určená na vzduchotechniku bude 

použita na realizaci rekonstrukce venkovního sportovního areálu školy, u jednání byli přítomni 

p. náměstek Navrátil, p. tajemník Mlčoch, p. Ing. Pinkasová a p. Mgr. Pospíšilová, tato 

skutečnost je také zaznamenána v zápise č. 18 z jednání Výboru pro školství a sport 

- následně v březnu schválila rada města zahájení zpracování projektové dokumentace na 

realizaci rekonstrukce školního hřiště a 18.4.2016 zastupitelstvo města schválilo částku ve 

výši 250 tisíc Kč na zpracování projektové dokumentace školního venkovního areálu tedy 

školního hřiště 

- zakázka byla zveřejněná, ale následně bylo vše zrušeno, poté se projektová dokumentace opět 

vrátila do hry a v současné době je zpracována s finančním rozpočtem 13 600 tisíc i se 

stavebním povolením 

- dne 12.1. letošního roku jsem měla jednání s p. náměstkem Měřínským, kterého jsem 

seznámila s aktuálním stavem celého venkovního sportovního areálu, ukázala jsem fotografie 

asfaltové atletické dráhy a p. náměstek mi sdělil, že materiál k rekonstrukci celého 

sportovního areálu ZŠ Za Mlýnem bude zpracován do nejbližší rady města, následně bude 

materiál předložen zastupitelstvu města 

- doufám, že jste pochopili nutnost rekonstrukce a budete hlasovat pro ni a tím nám umožníte 

plnit efektivně školní vzdělávací program a rozvoj sportovních aktivit našich žáků 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já chci říct, že nikdo nerozporuje, že je hřiště v katastrofálním stavu, proto byla i zpracována 

projektová dokumentace na rekonstrukci 

- my jsme s p. ředitelkou měli jednání, na kterém jsme se dohodli, že budeme tuto investici řešit 

a na nejbližším jednání investiční komise jsme to řešili a ten závěr je takový, že v letošním 

roce ani není možné, i kdyby odbor PŘI to chtěl realizovat, tak to technicky není možné 

- proto nebyl tento dokument zařazen na jednání rady, protože k omezeným kapacitám, které je 

prostě ten odbor schopný zvládnout 

- ZŠ Za Mlýnem bylo v loňském roce pořízeno zateplení za 17 milionů Kč, v letošním roce tam 

bude realizovaná investiční akce za 9 milionů Kč 

- opravdu my víme, že to hřiště je ve špatném stavu a já předpokládám, že bychom byli schopni, 

aspoň z těch mých informací, které mám, realizovat nějakou etapu rekonstrukce v příštím roce 

- to je věc, která je v tuto chvíli rozumně realizovatelná 

 

Ing. Střelec 

- nevím, jak mám reagovat na vystoupení p. ředitelky, ale nějak to shrnu 

- na prosincovém zastupitelstvu jsem se já osobně vyjádřil k všeobecně investovaným 

prostředkům v tomto městě a některými z vás, nevím teď přesně kým, mi bylo sděleno, že 

musíme samozřejmě podporovat školy, výstavbu školních hřišť, další věci typu hal apod. 
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- na to samozřejmě já odpovídám, že mám na to kontinuální program, kde říkám, že majetek 

města Přerova nejsou jenom tato hřiště 

- proto jsem se byl podívat a mám projekt a rozpočet, který je na toto hřiště, každý z vás si to 

případně mohl stáhnout, takže já jsem se se zájmem podíval 

- nemám nic proti tomu, aby se toto hřiště rekonstruovalo 

- podívám-li se na předpokládaný rozpočet a beru, že je to předpokládaný rozpočet, samozřejmě 

se může vysoutěžit za úplně jinou částku, tak v současné době je uvažovaná cena 16 283 tisíc 

včetně DPH 

- musíme uvažovat s částkou včetně DPH, takže částka 13 milionů je zavádějící, je to částka cca 

16 300 tisíc Kč 

- podíváte-li se na to, co se za tuto částku má opravit a zrekonstruovat, musím říci, že jsem se 

podivil, protože tady bylo vámi některými sděleno, že musíme podporovat fotbal, a že na této 

škole jsou třídy, které hrají fotbal apod. 

- kupodivu jsou tady navrženy rekonstrukce tenisových kurtů, dvou kusů kurtů, které sice 

mohou sloužit jako víceúčelové, ale jsou za 3 730 tisíc Kč, to je první položka 

- proto bych se ptal, jestli v nějaké první etapě musí být zrekonstruovány 2 tenisové kurty a 

sloužily k výuce žáků na této škole 

- dále tady máme opravu zpevněných a zelených ploch a kupodivu tady máme takovou jednu 

věc jako areálový závlahový rozvod vody za cca 1 300 tisíc Kč 

- možná, že tento rozvod závlahové vody nemají ani sportovní kluby, které hrají fotbal, takže 

nevím, jestli Viktorka a podobně má tyto závlahy, a proto se ptám, jestli toto také musí být 

v nějaké první etapě 

- takže já navrhuji jednu věc, jsem pro to, aby se v blízké budoucnost, třeba v dalším roce 

opravilo toto hřiště, ale navrhoval bych, aby se to opravilo po etapách a otevřeně řečeno, 

pokud by se mělo hlasovat pro opravu a rekonstrukci v celém rozsahu 16 400 tisíc Kč, tak tady 

deklaruji otevřeně, že já pro takovou celkovou rekonstrukci v jedné etapě hlasovat nebudu, 

protože si myslím, že musíme finanční prostředky používat i někde jinde 

- a jak tady sdělil p. Měřínský, jestliže tato škola dostala v r. 2016 a 2017 částku skoro 17 

milionů Kč, v letošním roce má dostat další částku milionů Kč, tak se musíme podívat, kde 

finanční prostředky města Přerova musíme investovat, a navrhuji, aby to bylo i někde jinde 

než do 16,5 milionového hřiště 

 

Ing. Kohout 

- naprosto se ztotožňuji s p. Střelcem, to je v prvním, nebudu zatěžovat tedy jeho citacemi 

- a v druhém, já nevím, kdo komu co slíbil, ale za radu není možno slíbit a za zastupitelstvo 

taky ne 

- každý tu hlasujeme pod plnou odpovědností sám za sebe 

- může předložit, ale já mám opravdu problém s tou cenou, já si myslím, že je hodně přesazená 

a přitažená za vlasy 

 

Mgr. Přidal 

- pár připomínek k p. kolegovi Střelcovi – Miro, až budeš mít čas, přijeď se podívat na vesnické 

hřiště do Kozlovic, tam vyjede taková potvora, to není had, to je závlaha, která zavlažuje 

- když si ještě vzpomenu na p. kolegu Kohouta – ti, kteří bojovali proti Penny Marketu, kteří si 

barvili trička a říkali - nechceme hřiště apod., tak ho dneska máme, a kolik stálo? Stálo ještě 

víc, než tady to 

- tak řekněme děckám na Kopaninách, ať vylezou na strom, vykašleme se na to, dělejme si 

srandu ze školních vzdělávacích plánů a hotovo 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- myslím si, že je opravdu třeba vidět to hřiště tak, že je v katastrofálním stavu, a že je třeba ho 

rekonstruovat 

- na druhé straně, ta rekonstrukce musí být v možnostech města 

- odbor PŘI navrhl variantní řešení tak, aby se to dalo dělat po etapách, a jsme schopni to 

realizovat po těch etapách, řekněme v příštím roce první etapa 
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- co se týká té přípojky surové vody, tak podle mě je výhodné ji realizovat, protože je to 

přípojka ze Strhance a bylo by možné to travnaté hřiště zavlažovat, právě ze Strhance, čili 

v tomto by bylo vhodné, aby to bylo součástí první etapy realizace 

 

Ing. Kohout – faktická 

- doplním – nejsem tak dlouho u SpP, u této akce jsem nebyl 

 

Ing. Střelec 

- nebudu polemizovat s p. Přidalem 

- vím, jak vypadají hřiště v Kozlovicích a na jiných místech, částech, abych polemizoval, že 

v místních částech se budují hřiště s prominutím desítky let, v poslední době i za prostředky z 

místních částí, a že jsme vůbec rádi, že jsme po x letech dostali 400 tisíc na dětské hřiště pro 

80 dětí do místní části, tak nemá smysl se tady přehadovat, jestli je to hodně nebo jestli je to 

málo 

- já jenom říkám, že 16,5 milionu Kč na dětské hřiště je, podle mě zastupitele, mnoho, a že 

navrhuji, aby se tam samozřejmě to opravilo, ale určitě ne opravilo v tomto rozsahu v první 

etapě, v jaké to je 

- a přijeďte se možná podívat na tenisové hřiště v Čekyni, které jsme si opravili a používají ho i 

děti, za své soukromé prostředky, město Přerov nám na to nedalo ani korunu a dá se na tom 

hrát také 

- takže to je všechno, nebudu už k tomu dále polemizovat, své vyjádření jsem řekl 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- krátká poznámka k p. Střelcovi – ten statut toho hřiště je jiný, to je školní hřiště a my jsme 

zřizovatelem základní školy, takže naše odpovědnost ke stavu tohoto majetku je přímá a 

evidentní, nepolemická 

- jde o to, jak to fázově budeme realizovat 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já budu určitě ten poslední, kdo by nepodporoval výstavbu hřiště 

- na druhou stranu si musíme říct, že základní škola Za Mlýnem byla v minulém roce zateplena, 

teďka bude v prvním vlně modernizace učeben ITI, která bude dalších 8 100 tisíc Kč 

- p. ředitelka mohla přijít a říct, že nechce být v první řadě modernizace ITI, protože potřebuje 

prvně hřiště 

- my nemáme bohužel jenom ZŠ Za Mlýnem, máme i ostatní školy 

- v tomto a příštím roce bude do škol investováno 81 milionů Kč, to tady nikdy nebylo 

- prostě škola a hřiště ZŠ Za Mlýnem momentálně se nedostalo do toho zásobníku akcí 

- myslím si, že i soudný člověk řekne, že nejde všechno udělat najednou 

 

MUDr. Chromec 

- k p.Střelcovi – pokud by někdo rekonstruoval travnaté fotbalové hřiště a neudělal tam 

současně závlahu, tak by patřil pravděpodobně na psychiatrii, protože řešení jiné, tzn. ježdění 

s hasičským autem kolem hřiště, to už se přežilo 

- ale já to hřiště u té školy nepovažuji čistě jenom za školní hřiště, vždyť to souvisí 

s budoucností přerovského fotbalu, tedy mládežnického fotbalu a předpokládám, že tady 

někdo z těch fotbalistů je, aby to řekli 

- jejich plán je ten, že by se na tomto hřišti měly odbývat prakticky všechny aktivity těch 

mládežnických složek 

- takže když to budeme pořád odkládat, tak to nebude nikdy 

- říkal jsem tady, že je záměr tady vybudovat druhou ledovou plochu a nabídl jsem, poněkud 

odvážně, že by to mohlo být na našem tréninkovém fotbalovém hřišti jménem Juliska 

- to nebude dřív, dokud ti naši fotbalisti nebudou mít šanci se přemístit tam, kde se, doufám, 

jednoho dne přemístí, tzn. na to hřiště 

- takže bych to nechápal jako čistě školní hřiště 
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- a potom, prosím vás, když ta škola má střechu, má tam topení, tak proboha proč tyto investice 

jim vyčítat, oni musí mít střechu, oni musí mít IT, musí mít nevím, co všecko a mimo jiné 

musí mít hřiště 

- takže buď se to zrekonstruuje v jednom roce všechno, a nebo se udělá jeden rok to, druhý rok 

to, třetí rok zase něco dalšího 

- ale proč vyčítat ten fakt, že se tam investovali prachy na něco jiného 

- to hřiště je v havarijním stavu 

 

p. Zácha 

-  k tomu, co řekl p. Dr. Chromec, není co dodat, to je svatá pravda 

-  a já jsem jenom chtěl říct, že tady máme návrh na usnesení, jak předkládá zastupitel Přidal a 

v tom, co tady všichni diskutující předvedli, přece není sebemenší problém to usnesení 

podpořit 

- podpořit a odhlasovat 

- tak, jak řekl p. primátor – my jsme zřizovatelé, skoro všechny základní školy mají hřiště ve 

stavu, v jakém mají, některá jsou po rekonstrukci a znovu volají po rekonstrukci nebo po 

nějaké opravě, ale to je náš úkol, to je naše povinnost a to školní hřiště je tam opravdu 

v katastrofálním stavu 

- a to, že to byla fotbalová škola, atd., to jsem říkal já, p. zastupiteli, to víme oba dva 

- takže pojďme podpořit usnesení kolegy Přidala a je to úkol pro radu města, aby ten projekt 

popřípadě předělala, atd., ale pojďme se posunout z místa 

 

Mgr. Kouba 

- chtěl bych jednoznačně podpořit tento nápad 

- byl jsem členem školské rady na základní škole Kopaniny, vím, v jaké situaci se nachází hřiště 

a je mi líto těch dětí, že tam nemohou trénovat 

- nejedná se jenom o děti, to je k těm tenisovým kurtům, ale to hřiště využívají i obyvatelé 

sídliště Kopaniny a nejedná se jenom o investici pro žáky, ale i pro všechny občany města 

Přerova, to si uvědomme  

- stejně tak jsem seznámen s pečlivým projektem, který teda opravdu se vyšplhal vysoko na 16 

milionů Kč, nicméně je to projekt ucelený a bylo by dobré ho nekouskovat na různé etapy, a 

nebo podléhat nějaké kreativitě současného zastupitelstva s dobrými nápady, že místo surové 

vody budeme brát vodu ze Strhance nebo jezdit s nějakým zavlažovacím strojem, nebo, nedej 

bože, jak navrhuje p. Střelec, udělejme na to sbírku 

- tzn., že by třeba p. ředitelka požádala rodiče, aby přispěli na hřiště, protože v Čekyni mají 

pěkné kurty, tak aby si přispěly na své hřiště i děti 

- všechny tyto kreativní nápady tady na zastupitelstvu bych odložil a opravdu bych hlasoval o 

záměru jako celku 

- jsem velmi rád, že tady došlo k výraznému posunu oproti minulému zastupitelstvu, a že se 

tady opravdu jedná věcně, a že si i vedení města uvědomuje závažnost situace, protože ten 

názor minulé, konkrétně se jednalo o názor p. náměstka Měřínského, který tvrdil, že realizace 

akce může začít okamžitě ve chvíli, kdy zastupitelstvo města přijme rozpočtové opatření ve 

výši 16 milionů Kč a schválí záměr zadat veřejnou zakázku a hotovo, takže tak jednoduché to 

je 

- tak asi tak jednoduché to není, asi to bylo myšleno s velkou nadsázkou, ale dneska ho 

vezměme za slovo, a proto to máme dneska tady na zastupitelstvu, to odpovídám p. Střelci, 

který na začátku se divil, proč to přichází na zastupitelstvo, proč se o tom nejednalo 

- jednalo, já jsem u těch jednání také byl, ten projekt už byl dávno probrán s městem, už byl 

schválen, už se měl realizovat a najednou se dozvídáme, že ten projekt je smeten ze stolu a 

jestli ho chceme, tak si to tady prohlasujte 

- takže proto p. Přidal přichází s tím návrhem, tak si to pojďme prohlašovat a jsem rád, že 

dneska je ta nálad víceméně nakloněná realizovat něco do budoucnosti 

- chtěl bych závěrem ocitovat dnešního p. primátora - nedaří se nám některé věci ohledně 

infrastruktury – tak mějme odvahu za sebou něco nechat, proč ne zrovna hřiště Za Mlýnem 
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- myslím, že k tomu ještě máte možnost a mohla by to být taková tečka za vládnutím současné 

koalice 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já bych dal možnost Strojaři 

 

Mgr. Přidal 

- musím reagovat na p. náměstka Navrátila –říká, proč nepřijde p. ředitelka, ať tam nedělají ITI, 

ať tam nedělají toto 

- vždyť ona se to nedozví, když p. náměstek Měřínský posouval termíny, tak se to dozvěděl 

kdo? Přišel tam za ním občan, řekl mu, mě se to nelíbí, protože když bude pršet, tak to bude 

zalité – posunul se termín 

- v prosinci jsem se dozvěděl, když jsme dostali plány, mapu a ITI a všechny ty zázraky, které 

se dějí na zemi, že je to z toho vyřazené taky 

- vy to stavíte jako, že ta škola dostala…., ne ta škola, my město jsme dostali, tak škola není 

soukromá 

 

Ing. Kohout 

- omlouvám se, pokud se špatně vyjádřím, ale to je úskalí těchto materiálů, které jsou tady tak 

vystřelené z boku a nemáme k nim žádné podklady v danou chvíli 

- mohli jsme se připravit, pokud si pamatuji, tak na radě se prioritně celý tento materiál probíral 

a to hřiště bylo plánováno někde v rozpětí 7 až 8 milionů 

- to jsme nějakým způsobem akceptovali a kývli jsme na to 

- v okamžiku, kdy ta částka je násobně vyšší, tzn., že končíme někde u 16 milionů, tak se ptám, 

kde se stala chyba v rámci toho plánování celého projektu 

- a to avizuji jako radní, je to v současné chvíli velmi mnoho peněz, nemám problém schválit tu 

částku ve výši 8 milionů, ale nepřekračujme ji příliš přes tuto hodnotu, nevidím tam žádnou 

souvislost se školním vzdělávacím plánem ve vazbě na tenisové hřiště 

- to je prostě celé posunuté špatně 

- ano, fotbalové hřiště, tam školní vzdělávací plán nějakým způsobem směřuje, ale znovu se 

opírám o tu částku, to je zásadní problém, to je kámen úrazu v tuto chvíli, tak prosím vás 

spolupracujme a pojďme dojednat nějaké kompromisní řešení 

- nejsem ochoten zvednout ruku pro 16 milionů v tuto chvíli 

 

občan – p. Richard Švehlík – učitel tělesné výchovy ZŠ Za Mlýnem 

- na škole jsem od r. 1990 a tudíž asi takových 28 let, kdy už leccos pamatuji 

- za celou tuto dobu se z hlediska vylepšení podmínek pro zajišťování výchovně vzdělávacího 

procesu předmětu tělesná výchova příliš nezměnilo 

- škola disponuje dvěma dobře vybavenými tělocvičnami, jednou posilovnou, které jsou po celý 

rok využívány nejen pro výuku tělesné výchovy, ale i pro vyžití dětí ve sportovních kroužcích 

- chybí jí však zařízení v podobě venkovního sportovního školního hřiště pro zajištění výuky 

atletických disciplín, míčových her a netradičních sportů 

- tady bych jenom reagoval na tu připomínku – hřiště vůbec není myšleno, že tam budou 2 

tenisové kurty, ale bude to víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro výuku basketbalu, 

házené a dalších míčových her, které jsou normálně v osnovách nebo ve školním vzdělávacím 

programu 

- momentální stav je havarijní tudíž neumožňuje vyučujícím tělesné výchovy plnohodnotně 

zajišťovat v našem areálu výchovně vzdělávací proces, tudíž nezbývá nic jiného než 

absolvovat některé hodiny tělesné výchovy v nedalekém sportovním areálu TJ Spartak Přerov, 

kde je k dispozici tartanový ovál, sektory pro atletické disciplíny a hřiště s umělým travnatým 

povrchem 

- to je z hlediska zajištění zařízení pro sportovní vyžití našich žáků určitě přínos, ale nelze 

opomenout negativa v podobě ztráty části vyučovací hodiny při přesunu na stadion a zpět a 

zjištění bezpečnosti žáků při těchto přesunech 
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- tento způsob výuky lze pouze praktikovat s žáky 2. Stupně, protože když si uvědomíme, že 

žáci 1. – 5. ročníků než se vůbec převlečou, než dojdou na stadion, tak prakticky tam žádné 

sportovní vyžití nebudou mít, protože se musí hned zpátky vracet 

- i přes ztížené podmínky pro plnění výchovně vzdělávacího procesu předmětu tělesná výchova 

se naši žáci výrazně prosazují na poli sportovních soutěží a výborně reprezentují nejen naši 

školu, ale i město Přerov 

- podotýkám, že jenom v posledních 2 letech jsme postoupili 2x mezi 40 škol na republikové 

finále základní školy o „Znaku všestrannosti olympijských vítězů“, to je prakticky taková 

malá olympiáda družstev a žáci naší školy v loňském roce dosáhli na 22. místo ze všech 

zúčastněných škol ČR 

- dále bych chtěl podotknout, že jsme obsadili 4. místo v republikovém finále házenkářského 

turnaje základních škol „Novinářský kalamář“ a v neposlední řadě je to letošní postup na 

republikové finále v minifotbale základních škol 

- tudíž chci říct, že žáci naší školy jsou sportovně nadaní, na 2. stupni základní školy navštěvují 

3 třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, jsou tam zařazeni nejen mladí fotbalisté, ale i 

házenkáři, ale i další sportovně nadaní žáci a žákyně 

- na prvním stupni tu byly zřízeny sportovní třídy, momentálně máme sportovní třídu v 1., 2., a 

3. Ročníku 

- škola pracuje s fotbalovým klubem 1. FC Viktorie Přerov a házenkářským klubem Žeravic 

- trenéři těchto klubů vedou žáky naší školy ve sportovních kroužcích, na prvním stupni dále 

děti absolvují pohybové aktivity v rámci projektu „Hodinu pohybu na víc“ 

- vážení zastupitelé, toto vše dokumentuje, že naše základní škola je školou zaměřenou na sport, 

děti sportují a cvičí rády, snažíme se žáky připravovat pro jejich další život v rámci zdravého 

životního stylu založeného na získání návyků provozovat tělocvičné a sportovní aktivity, proto 

si myslím, že naše děti by si nové kvalitní zázemí pro výuku tělesné výchovy a sport v podobě 

pěkného funkčního školního hřiště zasloužily 

 

občan – p. Břetislav Volouš – předseda fotbalového klubu 1. FC Viktorie Přerov 

- vzhledem k tomu, že FK 1.FC Viktorie Přerov úzce spolupracuje se školou Za Mlýnem, která 

je známá i jako fotbalová škola, dovolím si i já, jako předseda fotbalového klubu pár 

poznámek k rekonstrukci hřiště této školy 

- 1. FC Viktorie Přerov již léta s různými názvy vychovává jak fotbalový potěr, tak i 

v pozdějším věku talentované fotbalisty 

- to samozřejmě nejde bez úzké spolupráce se školou, jak sami jistě víte, fotbal na rozdíl od 

jiných sportů živoří ne zrovna v reprezentativních podmínkách, teď mám samozřejmě na mysli 

hlavně zázemí 

- vzhledem k našemu počtu působíme ve dvou areálech a to nám naši práci notně ztěžuje 

- je až s podivem, že v těchto podmínkách jsme stále schopni vychovávat kvalitní mládež, jejíž 

stopy najdeme v klubech jako je Slovácko, Sigma Olomouc, Baník Ostrav a dokonce i ve 

Slavii Praha 

- výchova je důležitá již od těch nejmenších a většina našich fotbalistů a nejenom oni, 

navštěvují ZŠ Za Mlýnem 

- k tomu, abychom jim i tam zajistili kvalitní sportovní vyžití, potřebujeme adekvátní hřiště, to, 

které je tam v současné době, rozhodně není tím, co tyto děti potřebují 

- hřiště je v katastrofálním stavu a nedá se na něm sportovat a hrát fotbal, to už vůbec ne 

- už jedna celá generace našich fotbalistů vyrůstá bez možnosti kvalitně sportovat přímo ve 

škole 

- přijde mi až divné, že škola se sportovním zaměřením je jedinou školou v Přerově, která nemá 

kvalitní sportoviště 

- naši nejmenší a přípravka chodí do této školy a po vyučování jsou rodiče nuceni vozit děti přes 

celý Přerov do areálu SK Přerov, kde trénují, nebylo by pro všechny lepší, kdyby mohly 

trénovat přímo ve škole, a to hned po vyučování? 

- dostaly by se tak daleko dříve domů a rodiče by si je vyzvedly přímo ve škole 

- jak vypadá doprava v našem městě, víme všichni, i tímto bychom jí trochu ulevili a usnadnili 

našim rodičům a obyvatelům tohoto města jejich život 



54 

 

- v areálu SK Přerov samozřejmě trénuje i spousta atletů a je v současné době těžké skloubit 

naše a jejich tréninky 

- pokud bychom mohli náš potěr přestěhovat na školní hřiště, ulevilo by si i v tomto areálu, stačí 

se jen přijít podívat mezi 15 a 18 hodinou kolik dětí a mládeže se pohybuje na oválu a na hřišti 

- do toho je někdy potřeba i trénink oštěpů, koule, kladiva a tím pádem se hřiště jako takové 

musí vyklidit 

- v týdnu tam máme k dispozici jednu polovinu hřiště pro 6 kategorií, které trénují 3x týdně a to 

je žalostně málo 

- potřebujeme na školu Za Mlýnem dostávat další a další děti do sportovních tříd, co jim 

můžeme nabídnout, když si ani nemají kde hrát a sportovat 

- bez sportovní školy a dostatku dětí v ní bude mít i klub problém obhajovat svůj status SPSM, 

o který jsme tvrdě bojovali, pokud přijdeme i o něj, co potom bude moct klub nabídnout? 

Kvalitní zázemí asi těžko, sportovní školu bez hřiště, kdo by ji chtěl 

- bez toho nebudeme hrát ani ty nejvyšší žákovské soutěže, které v současnosti hrajeme a pak už 

kromě licencovaných a kvalitních trenérů nemáme, co nabídnout 

- ruku na srdce – kdo dá potom dítě do takového klubu? 

- a pokud se ti nejlepší z celého okolí nebudou posunovat do vyšších soutěží, bude to konec 

fotbalu v Přerově, bude to i konec časů, kdy si o hráčích, kteří prošli našimi mládežnickými 

kategoriemi, můžeme přečíst třeba v novinách 

- bude to konec Nováků, Jajchů, Kociánů, Jašů, Cetkovských, Jasů a dalších, kteří prošli školou 

Za Mlýnem 

- aby tomu tak nebylo, děláme pro to vše, co je v našich silách, tohle je ale ve vašich rukou a já 

vás prosím pomozte nám, pomozte škole, pomozte dětem 

 

Ing. Vrána 

- rád bych vyjádřil svůj názor a rovnou se zeptal p. ředitelky – tady padlo, že p. Měřínský říkal, 

že v technických možnostech města je, to dělat po etapě a nezpochybnil to, že se to bude 

rekonstruovat 

- já teda nevím důvod, proč se to teďka projednává, tak jestli s tím p. ředitelka nesouhlasí, jestli 

by to chtěla všecko naráz nebo jestli souhlasí s tím, že by se to dělalo v rámci možnosti města 

po etapách, jak navrhuje p. Měřínský 

- jestli ta komunikace nějaká proběhla – to je moje otázka 

- samozřejmě za sebe jednak podpořím tady, co navrhl p. Přidal a jsem pro, aby se to hřiště 

zrekonstruovalo, to je můj názor 

 

host – Mgr. Přidalová – ředitelka ZŠ Za Mlýnem 

- na dotazy p. Vrány bych odpověděla asi takto – co se týká toho školního hřiště, já už o něho 

bojuji x let, a protože jsme jediné hřiště v Přerově, které má travnatou plochu, tak to opravdu 

nejde vzít hadici a stříkat ji vodou, jak p. Střelec se domníval, že prostě je to divné, že se 

zalévá a zavlažuje travnatá plocha, protože jsme opravdu jediná škola 

- protože v betonovém sídlišti na Kopaninách, tak opravdu jsem chtěla, aby ta travnatá plocha 

tam byla, a pro ten fotbal je to lepší 

- jestliže jsme měli mít zateplení školy a výměnu oken, to sice p. náměstek Navrátil říká, že 

jsme to teď měli za tolik milionů, já sice chápu, jsem vám vděčná, p. náměstku, ovšem opět 

jsme byli zase poslední škola, která byla takto zateplená, tak je to škola B. Němcové, ale to je 

cihlová škola 

- požádala jsem v r. 2014 Ing. Klvače, který byl velmi ochotný a tu projektovou dokumentaci na 

přípojku surové vody nechal udělat 

- ten projekt opravdu dělal zadarmo, protože jsem se dozvěděla, že vlastně nohejbalové hřiště 

má někde u bazénu přípojku surové vody 

- když se dělalo zateplení naší školy, tak mělo být se vzduchotechnikou, ovšem dělat 

vzduchotechniku v průběhu normální výuky a v průběhu chodu školy, kde je 412 žáků, tak je 

skutečně nereálné, protože vyměňovat okna, dělat zateplení školy a ještě vzduchotechniku 

uvnitř, tak je skutečně nereálné 
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- přihlásila jsem se na radu města, kde jsem tyto skutečnosti přednesla a za několik dnů, jsem 

skutečně, tak jak jsem tady již avizovala, byla pozvána u p. náměstka Navrátila, kteří mi řekli, 

že to přehodnotí, materiál do rady města, a že skutečně za ušetřené peníze může být hřiště 

- potom se to hřiště mělo dát do MAPu a nakonec z těch MAPu je vyhozené také 

- to, že naše škola je také zařazena do projektů ITI, ano, ale p. náměstek Navrátil dobře věděl, 

že nemáme hřiště, tak mi sám mohl navrhnout nebo nás tam vůbec nezařadit 

- ale protože všechno máme na poslední chvíli, a když jsem se dozvěděla o ITI, kde má být 

venkovní učebna, kde má být vlastně učebna zeměpisu nově vybudována, tak jsem to opravdu 

vzala, protože honem rychle vzít, dokud nabízí 

- a ono je skutečně něco jiného – fotbalové hřiště na vesnici než školní hřiště, takže skutečně 

poslední zoufalý krok byl p. náměstek Měřínský, se kterým, si myslím, jsem si poradila velmi 

dobře, který mi skutečně sdělil, ano, dám to na odbor školství, ať zpracují materiál do rady 

města, do nejbližší rady města, a tak by to bylo i na zastupitelstvu 

- z toho důvodu ten materiál skutečně nebyl připraven dopředu, protože my jsme zde tady chtěli 

vlastně jako předvoj vystoupit a vysvětlit vám, jaký je stávající stav našeho školního hřiště 

 

Ing. Střelec - faktická 

- když se podíváte do záznamu, nikdy jsem neřekl, že nepodpořím rekonstrukci hřiště, řekl 

jsem, že nepodpořím rekonstrukci hřiště za 16,5 milionu Kč 

- nepředpokládám, že potřebuji navštívit psychiatra, a že nevím, že trávník potřebuje závlahu 

- podíváte-li se na ty etapy, tak původně jsem slyšel, že se uvažovalo o 8 milionech Kč a když si 

vezmete rekonstrukci dětského hřiště včetně závlah, včetně doskoků, tak je to přesně 8 

milionů Kč, tak toto podpořím zcela v pohodě 

 

Ing. Kohout - faktická 

- upřesnění ohledně té klimatizace – nikdy nešlo o úsporu, protože klimatizace byla sanována 

z dotačního titulu, takže to bylo jenom pro to, že se to nerealizovalo, tak je to 0 od 0 

- a hřiště byla vždycky investice na víc, já jsem to vnímal jako taková pomoc škole za to, že se 

investuje poměrně narychlo… 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský - faktická 

- my jsme s p. Přidalovou jednali, myslím, že jsme se domluvili, že tu situaci chceme řešit, 

proto jsem ten problém přednesl hned na první poradě k investičním akcím, kterou jsme měli, 

a to, co jsem se snažil tady interpretovat, je závěr, který z té porady vyšel 

- prostě v tomto roce není v možnostech odboru PŘI tuto akci realizovat současně s tou akcí, 

která tam probíhá v rámci ITI 

- návrh je prostě rozetapizovat to a první etapu, tu nejdůležitější pro vás realizovat v příštím 

roce – toto je možný postup řešení 

 

MUDr. Chromec 

- skrze p. primátora p. Střelcovi – já jsem nikdy nepředpokládal, že by si p. Střelec mohl myslet, 

že se hřiště nemá zalévat 

- jenom ta metoda je celkem i v těchto rozvinutých zemích našeho typu obvyklé, že se buduje ta 

zelená plocha současně s tím zavlažovacím zařízením, protože jiná metoda skutečně je na 

pomezí normality 

- ale já bych apeloval na p. náměstka Měřínského – já si myslím, že tady je to hledisko časové 

velmi podstatné 

- my jsme ještě mladí a nám ten čas prakticky neuplývá, ale těm děckám, které jezdí přes celý 

Přerov k nám hrát fotbal a pak tam kličkují mezi oštěpem a koulí nebo lépe kladivem, ještě, 

tak je to dost obtížné, pro ta děcka a myslím si, že opravdu je to absurdní – je to fotbalová 

škola, co já tady v Přerově žiji a fotbalová škola nemající své hřiště, která vrazila moře peněz 

do nájmů našeho konkurenta, to se mi prostě nikdy nelíbilo 

- ale teď si myslím, pokud to zase odložíme o rok, tak si myslím, že neuděláme dobře 

- co se týče té ceny toho hřiště – myslím si, že tam jde opravdu o to, že, nevím, kdo ten projekt 

dělal, ale kdybychom se hodně pousilovali, tak určitě to hřiště bude stát okolo 10 milionů 
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- ta závlaha stojí 1 200 tisíc, to jsme financovali my, před několika lety 

- čili já bych vyzval p. náměstka Měřínského k hrdinskému pokusu to realizovat to v r. 2018 a 

ve volbách mu to naši voliči nepochybně spočítají 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já samozřejmě nic proti emotivnímu vystoupení Michala, který bojuje za správnou věc 

- nicméně musím ti vytknout, že necháš běhat mladé fotbalisty mezi koulemi a oštěpy – to je 

nejrizikovější, co jsem na dnešním zastupitelstvu slyšel 

- teď nevím, jak zareagují rodiče 

 

MUDr. Chromec 

- je to jistě nadsázka – my s tím máme obrovské organizační problémy, ale ono to občas fakt 

může tak vypadat, protože uhlídat ta děcka je opravdu problém a říct jim, že od 1 do 3 tady 

nesmíte být, ve 3 začne házet Klvaňa oštěpem, je problém 

 

p. M. Dostál 

-  navrhuji ukončit diskusi 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji, já myslím, že rada se bude tím usnesením zabývat  

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 se zdrželi 

 

 

 
 

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

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

1045/35/9/2018 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 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  p. primátore, jsem v bodě „Různé“ a já reakci na průběh dnešního zastupitelstva tak, aby se 

tím nemusel zabývat KV 

- jestli se nepletu, tak v úvodu, tak p. kolegyně oznámila střet zájmu, a jestli jsem správně 

sledoval hlasování, tak v bodě 5.3 hlasovala PRO 

- já to jenom říkám, je to její rozhodnutí, jde to trošku do kříže 

- co se týká vystoupení v bodě 5.2, to bylo to Memorandum, tak tady vystoupil zástupce Veolie, 

ten dotyčný se ani nepředstavil a my jsme nehlasovali, a já nevím, jestli to byl občan města 

Přerova a nehlasovali jsme o tom, jestli může nebo nemůže vystoupit 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- on může vystoupit podle jednacího řádu, pokud je např. subjektem smlouvy, kterou 

ujednáváme, je to v jednacím řádu uvedeno 
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p. Zácha 

-  budu rád, když mi takto odpovíte písemně 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ale já vám nebudu odpovídat písemně, já vám to zdůrazňuji, já vám to zacituji… 

 

p. Zácha 

-  nechte mě domluvit a pak reagujte 

- a poslední bod – to je to, o čem jsme se bavili s tou pasáží, tak já teda jenom budu citovat – 

 článek 19.8.2017, jestli se nepletu – „Do pasáže zatéká“ 

- je tam citace p. náměstka Košutka: „Naše jsou třeba prostory bývalé prodejny jízdních kol a 

výstavní síně Pasáž, s vlastníkem už delší dobu jednáme o možnosti oprav. Navrhuje, aby se 

zde udělal ještě jeden podhled tak, aby do pasáže nezatékalo. Věc je ale ve stadiu úvah, peníze 

nejsou schválené.“ – řekl jmenovaný náměstek 

- a to je jenom reakce na to, jak jste reagoval vy na mé vystoupení na téma „Pasáž“ 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jsem sám byl přítomen… 

 

p. Zácha 

-  nenechá mě domluvit, já mám několik bodů toho vystoupení a mě běží čas 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já reaguji na to vaše vystoupení k tomu jednotlivému problému 

- prosím vás, nebuďte hádavý 

 

p. Zácha 

- já nejsem hádavý, já vám tady neskáču do řeči 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já sám jsem byl přítomen situaci, kdy podhled byl zasklíván v pasáži, v loňském srpnu, tuším 

- sám jsem tam šel 2x podívat a viděl jsem, jak p. Peška havarijní stav odstraňuje 

- je to tak paní Jandová? 

- já se nenechám vámi opravdu unášet, vy si neověříte, vy jenom sedíte, hledáte naši chybu, náš 

kiks, kde byste mohl 

- a to je nejhroznější způsob, jak komunikovat s kolegy v zastupitelstvu 

- vždyť to pochopte, já vás opakovaně zvu k sobě, ať ty věci…, nechodíte záměrně, je to 

logické, já vás chápu 

 

p. Zácha 

-  mohu domluvit? Děkuji 

- když si takto budeme odpovídat na každé otázky, které jsou tady položeny, takto věcně, přímo 

na zastupitelstvu, já za to budu rád a přečtu si ten zápis na téma pasáž 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já jenom poznámku – jak dlouho tam zatíkalo za vás, když jste byl náměstkem? Celé 3 roky, 

to je vše 

 

p. Zácha 

- to se teď budeme přestřelovat 

- dobře, já vím, jak to bylo za bývalé koalice, jak to s pasáží bylo, jak jsme s p. Peškou jednali, 

stejně jako vy, ale když jsme na zastupitelstvu o tom diskutovali, nikdy jsem nebyl tak 

vzpurný jako vy, p. primátore 
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primátor Mgr. Puchalský 

- to není vzpurnost, to je kritičnost, to je podstatný rozdíl 

 

p. Pospíšilík 

-  mám dvě připomínky – první se vztahuje k vánocům – většina mých přátel a známých 

kvitovala, že víceméně na náměstí stánky, vystoupení, že byly lepší jak v r. 2016 

- a co mě zarazilo, je to, že spousta těch stánků mezi svátky byla zavřených, na náměstí byli lidi, 

chodili tam a někdy víc jak půlka stánků, někdy 2/3 byly úplně uzavřené a občané v podstatě 

nemohli využít služeb nabídky, které byla deklarovaná 

- druhý bod se týká Chemiku – jestli máte nějaký plán, týká se to v podstatě p. náměstka 

Navrátila – pokud víceméně bude ukončena ubytovna Chemik, jestli v podstatě budou 

ubytovaní žádat město o ubytování, jak se k tomu budete stavět, protože tak kritika víceméně 

problematických nájemníků, která na tom Chemiku byla, tak se může přestěhovat do nějaké 

jiné lokality nebo se může přestěhovat v podstatě do jiných míst v Přerově 

- takže jestli je nějaký plán ubytovávání těch lidí, kteří jsou dneska na Chemiku a budou mít 

tendenci po ukončení nájmu v podstatě se stěhovat nějak jinam 

- takže jestli jsou nějaké vyhlídky, co můžeme čekat 

 

Mgr. Kouba – faktická 

- už jsem se hlásil delší dobu, tak já bych poprosil, jestli bychom se mohli vrátit k dodržování 

jednacího řádu 

- takže má poznámka je k situaci, která tady byla předtím – chtěl jsem se zastat svého kolegy 

- prosím p. řídícího, protože vás už nemůže nikdo jiný nějakým způsobem napomenout, abyste 

nevstupoval do našeho času, provedl jste toto dneska několikrát s p. Tužínem, stejně tak i 

s mým kolegou Záchou 

- je zajímavé, že zrovna v tomto bodě jste chtěl diskutovat a nechtěl jste odpovídat písemně, jak 

je vaším zvykem 

- takže vy si jenom záměrně vybíráte, na co chcete odpovídat a dokonce nám vstupujete do 

času, tak prosím dodržujte jednací řád 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano samozřejmě jednací řád budu dodržovat, pokud budete i vy jednat korektně a ve smyslu 

jednacího řádu 

 

Ing. Kohout 

- procesně podpořím jakýkoliv návrh na prodloužení příspěvků tady dotčených pánů 

 

Ing. Tužín 

- už jsem avizoval v rámci materiálů, které jsem poslal emailem, svůj příspěvek 

- zastupitelé, předpokládám, si to přečetli – týká se to dopravní obslužnosti města Přerova 

železniční dopravou 

- pro občany, kterým jsem to poslat nemohl, stručně popíšu, o co jde – v novém jízdním řádu, 

který platí od prosince minulého roku, tzn. celkem čerstvě, došlo celkem k drastické redukci 

železniční dálkové osobní dopravy, a to takovým způsobem, že pravděpodobně poprvé od 2. 

světové války, pokud mám správné informace, do Přerova vůbec nezajíždí žádné noční spoje 

- připomínám, že tady jezdily minimálně dva páry rychlíků, tzn. 4 vlaky, jeden z nich byl 

většinou noční rychlík z Prahy, který se v Přerově točil a pokračoval dál na Košice, dlouhá léta 

se jmenoval Excelsior, potom Silesia a tak všelijak 

- jízdní řády se měnily, ta doba se posouvala, ale to noční spojení do Prahy a z Prahy tady 

vždycky bylo, druhý spoj byl ten známý Chopin, co jezdí z Polska do Rakouska a zpět, který 

v Přerově rovněž zastavoval 

- bývalo mnoho let dobrým zvykem, že na sebe dokonce navazovaly, takže byl mezi nimi 

možný přestup 
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- v rámci různých změn, které nastaly, poprvé letos došlo k tomu, že rychlík Excelsior byl 

zrušen, rychlík Silesia, co zrušen nebyl, ale do Přerova ještě před měsícem jezdil, tak Přerov 

objíždí po dluhonické spojce, to je mimo jiné tam, kde nepotřebujeme tu železniční zastávku 

- co se týká ostatních vlaků, co do Přerova taky jezdily, např. od Hranic, takový ten 

flamendrový, divadelní, někdy kolem půlnoci nebo lehce po půlnoci byl zrušen taky 

- v Olomouckém kraji jinak noční vlaky po půlnoci jezdí na regionálních tratích, např. na 

Krnov, na Uničov, atd., ale do Přerova nejezdí 

- Přerov se tak ocitl poprvé v historii, během asi4 až 5 hodinové noční pauzy, ta délka se trošku 

liší v závislosti na tom, jestli je to pracovní den nebo víkend, se Přerov ocitl zcela bez 

jakékoliv obsluhy jakoukoliv železniční dopravou, ať už dálkovou nebo regionální 

- říkám to proto, protože je to zásadní negativní změna a samozřejmě město Přerov je 

subjektem, který může připomínkovat jízdní řády 

- já se ptám, jak tedy město Přerov hájilo zájem občanů města, že město Přerov a jeho okolí a 

samozřejmě všechny jeho spádové obce přišly zcela o možnost nějakého nočního příjezdu 

- takže například dneska poslední vlak z Ostravy do Přerova, který jede, tak je to před 20:45, 

takže někdy ve 20:45 hodin už si v Ostravě můžete hledat hotel, z Prahy je to ještě horší, tam 

odjíždí poslední přímý vlak bez přestupu už před sedmou hodinou večerní, pokud nepočítám 

Leo Express, ten jede v osm, ale i tak, jestli se má člověk zdržet např. v rámci nějaké kultury 

nebo nějakého delšího jednání, tak v podstatě nemá šanci dojet do Přerova veřejnou dopravou, 

pokud teda nepočítám to, že si vezme taxík, nebo že tam pro něho někdo dojede do Olomouce 

- druhou věc, kterou jsem chtěl zmínit – ta bude velice stručná, já bych prosil o fotky, které 

jsem si připravil, týká se to svozu komunálního odpadu v měsíci prosinci, hlavně 

v předvánoční době – můžeme tady vidět koše na náměstí – a chtěl jsem se zeptat p. jednatele 

TSMPr, jestli to může nějak okomentovat – o jednu fotku zpátky – to je na Tř. 17. listopadu, 

kde prostě ten kontejner na papír byl v tomto stavu, asi 2 až 3 týdny ho nikdo nevyvezl, potom 

samozřejmě občané sypou to smetí všude 

- tady jsme zase zpátky na náměstí a vidíme, že v okamžiku, kdy občané neměli kam dávat 

kelímky, tak je dávali všude možně včetně parapetů – tady vidíme, jaká byla možnost umístit 

to smetí jinam 

- na jednu stranu je dobře, že na náměstí přišlo víc lidí, že ty vánoční trhy nebyly až tak, dejme 

tomu, málo funkční jako v těch předchozích letech, ale víc lidí znamená prostě, že 

vyprodukovali jaksi více odpadů a zdá se, že na to technické služby, co se týká četnosti svozu, 

nějak příliš nezareagovaly 

- tak toto mi shodou okolností posílali známí a příbuzní, kteří do Přerova jezdí jenom občas a 

celkem se divili a říkali, že to tady ještě nikdy neviděli, a co se stalo 

- tak jsem říkal, že jako zastupitel se na to zeptám, když tak jim budu tlumočit nějakou odpověď  

 

Ing. Kutálková 

- dobrých zpráv není nikdy dost, takže já mám příspěvek – ve čtvrtek minulý týden jsem 

přebírala cenu za statutární město Přerov v soutěži „Zelená informacím“ o nejlepší webovou 

stránku měst o životním prostředí 

- omlouvám se za ty snímky, jsou pořízeny mobilem, takže možná budou špatně čitelné 

- soutěž každý rok vyhlašuje společnost CI2 spolu se Svazem měst a obcí ČR, Českou 

informační agenturou ŽP CENIA a dále se k této soutěži a k porotě připojují vždycky další 

dvě nezávislé organizace 

- celkem do té soutěže je vybíráno z 274 měst a obcí nad počet obyvatel 5 tisíc, Přerov byl spolu 

s 31 městy a obcemi vybrán do toho užšího výběru 

- jsou tam různá kritéria – celkem je tam 6 bodů, které se hodnotí – město Přerov vždy boduje 

do desátého místa, tentokrát jsme se umístili na 7 místě – jenom připomínám, v r. 2016 byl 

Přerov na třetím místě, v r. 2015 vyhrál a v r. 2014 byl na druhém místě 

- tematickou část soutěže organizátoři zaměřili na oblast vody a tam překvapivě se Přerov 

umístil na druhém místě, hned za Hranice 

- co tam bylo velmi vyzdviženo, jsou velmi přehledné nejčastější dotazy obsahující i témata 

úspor vody v domácnosti, komise se o tom vyjádřila, že je to ojedinělé 
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- jak už jsem říkala, tak Přerov je se svými webovými stránkami brán mezi premianty a stránky 

jsou podle vyhlašující organizace dlouhodobě vynikající, pečlivě udržovány a mají komplexní 

web 

- vím, že se v těchto dnech webové stránky změnily a budu dál doufat, že i nové pojetí stránek 

bude do budoucna přinášet, řekněme, stupně vítězů Přerovu 

- jenom na doplnění: první místo získaly Svitavy, na druhém místě byla Ostrava a na třetím 

místě Tábor 

- já bych si ještě dovolila na tomto místě říct, že co se týká webu zaměřeného na životní 

prostředí, tak v současné době se především zaměřuje životní prostředí na obnovu 

Knejzlíkových sadů, kde je spuštěná interaktivní mapa Knejzlíkových sadů a když si 

návštěvník klikne na jednotlivé body, tak může vidět aktuální fotografie tak, jak Knejzlíkovy 

sady v poslední době doznávají změny 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- já bych chtěl reagovat na p. Pospíšilíka ohledně těch vánočních trhů – teď na čtvrteční radu 

půjde materiál hodnocení těch vánočních trhů plus probíhá anketa v Přerovském rádci, takže 

na dalším zastupitelstvu bych mohl podat v bodu „Různé“ nějakou informaci 

- druhý bod ohledně Chemiku – chtěl bych říct, že jsem velice rád, že město vzalo na sebe tu 

odpovědnost a rozhodlo se zbourat budovu Chemiku 

- podle mých informací se zatím žádný katastrofický scénář neodehrál, tzn., že na Odbor 

sociální věcí a školství zatím nepřišlo nějaké velké množství lidí, kteří by opravdu sháněli 

bydlení, byli to jednotlivci 

- já jsem jednal s ředitelem Azylového domu pro matky s dětmi, ti by mohli nějakou kapacitu 

pojmout, nic velkého, ale nějaké prostředky tam jsou, takže zatím nic zásadního se v této věci 

neděje 

 

Ing. Střelec 

- reagoval bych na dotaz p. Tužína ohledně pořádku, který v tomto městě panuje a komentář 

těch fotek 

- nemyslím si, že město Přerov by se mělo stydět za to, jaký má pořádek 

- možná, že mě někteří z vás podpoří nebo nepodpoří, ale nemyslím si, že město Přerov vypadá 

v tomto případě špatně ve srovnání s jinými statutárními městy 

- to, co tam p. Tužín tady předvedl – já to spíše vezmu, ta fotka, co se týká papíru – pořád se 

obracíme ve srovnání na západ, jak tam to všechno funguje a nedíváme se na to, jak to funguje 

u nás 

- to, že občané našeho města nesešlapávají do kontejnerů papíry apod., že v tisícstolitrových 

kontejnerech vyvážíme 30 kg papíru, a že pokud by byl zvýšený poplatek za odpad, pak tady 

všichni budou reagovat, že to není možné, tak jenom zopakuji jednu věc – kontejnery na papír 

se vyváží podle smlouvy 1x za týden, naplněné jsou již první den 

- to, že kontejnery na papír jsou zaplněné i drobnými podnikateli, tady víme, bohužel řešení 

zatím není, jak je přinutit, aby se zapojili do tohoto systému, takže toto se týká vyvážení 

odpadů navíc 

- jestliže p. Tužíne tvrdíte, že se nevyváželo 3 týdny, my máme veškeré kontejnery na 

separovaný odpad očipované a máme, kdy se to vyvezlo nebo nevyvezlo 

- neříkám, že tam nemůže nastat to, že osádka čipne kontejner a pak ho nevyklopí, ale byl by to 

asi podle mě logicky nesmysl 

- takže nevěřím tomu, že bychom se 3 týdny k některému kontejneru nedostali 

- jenom pro vaši informaci – plasty vyvážíme 2x týdně a také to nestačí 

- podíváme se na ten další obrázek, co jste tam dal – ano, náměstí T.G.M. bylo v době konání 

akcí, někdy to vypadalo, že ti lidi než aby to dali dokonce do těch tisícstolitrových kontejnerů, 

tak to nacpali do odpadkových košů 

- možná, že mě paní Novotná v tom podpoří – druhý den ráno, bylo vždy náměstí vzorně 

uklizeno, a nebylo uklizeno možná ten den večer v osm nebo v devět hodin 



61 

 

- samozřejmě to bylo i tím, že úklid v centru zajišťovala soukromá firma a my jsme neměli ve 

smlouvě, abychom večer, protože také to něco stojí, ti lidi za to také něco berou, takže ano, 

příště to možná uděláme na svůj vrub 

- to, že čistíme navíc po občanech města Přerova kritické části, které máme čistit jednou za 

týden a každý den je tam nepořádek, znečištění, prostě atd., to tady nikdo neřeší a jenom 

řešíme, co máme dělat, z co jsme placeni 

každý by si měl sáhnout do toho, jak se k tomuto městu chová, každý den desítky kanapí, já 

nevím, židlí apod., místo toho, aby to občané města zavezli do sběrných dvorů, kde to mají 

zadarmo, tak to odkládají ke stanovištím a my to uklízíme všechno 

- to není, že bych se tady hájil, já jenom říkám, jak to tady funguje 

- takže ano, příště to bude lepší, budeme se muset dohodnout i s pořadatelem, budeme každý 

večer po pořádání akce vyvážet, bude to zase něco stát, beru to 

- ale to, co vy jste tady prezentoval – nemyslím si, že ve městě Přerově je tady takový 

nepořádek a toto jsou vytržené… 

- já když jsem tady prezentoval před 2 roky, co dělají naši občané s popelnicemi, jak jsou 

zapálené apod., tak mě tady bylo sděleno, že asi nestíháme, a že je to asi špatná organizace 

práce apod., nemyslím si, že to tak je 

 

náměstek primátora Košutek 

- krátká reakce na příspěvek p. Tužína o zásadní nebo drastické redukci železniční osobní 

dopravy v Přerově 

- spočítal jsem si, že z Přerova denně v pracovní den odjíždí 146 vlaků, jak se odborně říká 

s přepravou cestujících do 4 směrů, 146 vlaků různých kategorií samozřejmě 

- připouštím, že v minulém jízdním řádu jich bylo opravdu o 3 více, takže si nemyslím, že toto 

je nějaké drastické omezení osobní železniční dopravy 

- dále Ministerstvo dopravy jako objednatel a České dráhy jako provozovatel mezistátních 

rychlíků, o kterých tady p. Tužín mluvil, nás jako municipalitu, samosprávu už neinformují o 

svých záměrech na nějakou redukci nebo rozšíření nebo změnu zastavování, změnu časových 

poloh, změnu tras apod. tady těchto vlaků 

- do čeho město může nějakým způsobem vstupovat, jsou osobní a spěšné vlaky, které 

objednává Olomoucký kraj prostřednictvím koordinátora integrovaného dopravního systému, 

ovšem tam vždy by bylo nutné uvést k žádosti o zavedení nebo změnu nějakého spoje důvod, 

proč je tento požadavek vznášen, např. odvoz ze zaměstnání, v tom případě konkrétně uvést 

místo, firmu, pracovní dobu, nejlépe i počet dojíždějících a další náležitosti, které by se 

vztahovaly k případným požadovaným úpravám 

- a v případě zajištění návaznosti na veřejnou linkovou dopravu je třeba také uvést číslo linky 

- takže jsem vyjmenoval, jak město může přímo ovlivnit, neříkám, že může zařídit nějaký spoj, 

ale toto může přímo ovlivnit, ovšem mezistátní dálkové spoje – můžeme samozřejmě v době 

přípravy příštího jízdního řádu napsat na Ministerstvo dopravy nebo na příslušný odbor, že by 

bylo dobré, aby Chopin zase stál v Přerově – já si to myslím, že by bylo dobré, aby stál, byť 

tam třeba vystoupí jenom jeden nebo někdy nikdo, protože mnoho let jsem tady tento rychlík 

vozil jako strojvedoucí, takže vím, o čem mluvím 

- vývoj byl takový historicky, že ten Chopin stával dříve v Hodoníně, ve Starém Městě, 

Otrokovicích, v Přerově, dnes vyjede z Břeclavi a zastaví v Ostravě Svinově 

- takový je vývoj, tady této politice Českých drah nerozumím, ale to je momentálně v současné 

době asi všecko, co k tomu mohu říct 

 

Ing. Tužín 

- velmi stručně zareaguji, co se týká p. Střelce o odvozu kontejneru na papír – skutečně několik 

týdnů odvezen nebyl a myslím si, že ten důvod znám – tam těch kontejnerů je víc než tam má 

být, tzn., že ten kontejner na papíry je tam v podstatě uvězněn a dostat ho ven znamená 

vyházet minimálně dva, tři další kontejnery, aby vůbec šel dostat ven 

- myslím si, že prostě popelářům se nechtělo, já to svým způsobem chápu a mám velmi 

jednoduché řešení 
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- tím, jak lidi třídí odpad, a zaplať pánbůh, že ho třídí, tak ubývá potřeba těch černých 

kontejnerů na směsný odpad 

- stačilo by jeden ten kontejner na směsný odpad dát pryč, v ten moment se otevře cesta i 

k tomu kontejneru na ten tříděný odpad a je po problému, takže některá řešení jsou poměrně 

jednoduchá 

- co se týká toho, že přeplnění těch košů na náměstí nastalo ve večerních hodinách, všichni jste 

viděli, že ty fotky byly vyfoceny těsně kolem vánoc, kdy je tma okolo čtvrté hodiny a ony 

byly vyfoceny za světla, takže to bylo někdy možná kolem druhé, třetí hodiny odpoledne, kdy 

tam zábava byla někdy do večera a už po tom obědě tam bylo přeplněno, takže si myslím, že 

ten stav toho přeplnění se směrem k večeru už jenom dál více a více zhoršoval 

- rozhodně to nebylo někdy před půlnocí, protože to by nebylo světlo 

- v reakci na p. Košutka – město Přerov může vstupovat obecně do návrhů jízdního řádu, 

objednatelé jsou dva, co se týká Olomouckého kraje, ta nabídka se popravdě řečeno změnila 

jenom tím jedním zrušením večerním vlakem od Hranic, i to je nepříjemná věc, ale dejme 

tomu není zásadní a opravdu zásadní je ta objednávka té dálkové dopravy, která je poprvé 

v podstatě, dá se říct, nulová  

- respektive už tam byly předtím výpadky, ale dalo se to právě ještě nějak kombinovat s tím 

druhým zachovalým rychlíkem Chopinem, třeba že se dalo jet z Brna přes Břeclav apod. 

- myslím si, že v této věci prostě město Přerov velmi zaspalo a myslím si, že jakékoliv jiné 

město kdyby takto přišlo o spojení, tak by se ozvalo 

- vlaků je sice hodně, přes den mnohdy jezdí 10 minut po sobě dva nebo tři vlaky, ale to není 

úplně to, co by lidé potřebovali 

- já si myslím, že potřebují, aby tady nebyla ta mnohá hodinová díra, ne aby přes den jely tři 

vlaky za sebou, pomalu jak tramvaje 

- protože mám ještě trošku času, tak uzavřu diskusi jedním konstatováním – zazněly tady na 

mou adresu lživé výroky ze strany p. Vrány, já jsem už neměl prostor to nějakým způsobem 

rozporovat, takže jenom přidávám informaci, že pokud sahá moje znalost, tak p. Patrik z hnutí 

Děti Země není členem Strany zelených, já nejsem členem hnutí Děti Země, osobně jsme se 

nikdy nepotkali, občas čtu nějaké emaily od něho, skrz nějaký emailový rozesílač, ve kterém 

je 30 lidí, tzn., že to je asi totéž, že 30 lidí je v rozesílači zastupitelů města, tzn., že když někdo 

napíše jeden email, tak to dojde 30 dalším a to je moje veškeré propojení s p. Patrikem 

- p. Vrána mě napadl opakovaně – mě došla dnešního dne trpělivost s panem Vránou, myslím 

si, že občané města Přerova by měli vidět, co je p. Vrána zač, jakým způsobem se chová, 

jakým způsobem očerňuje spoluobčany – je ¾ roku do voleb a já se na činnost p. Vrány 

zaměřím a budu odkrývat, jakým způsobem jedná a jakým způsobem se chová 

- já to vnímám jako jednání hanebné, jsou to nepodložené pomluvy, které mě naprosto bez 

jakéhokoliv důkazu mají za úkol očernit, a já se samozřejmě budu bránit, protože nějaký 

Vrána se po mě vozit nebude, i když je poslanec a má imunitu, ale to mě nezajímá 

- to je vše, chtěl jsem, aby to tu zaznělo, že pohár mé trpělivosti s osobou jménem Vrána 

definitivně přetekl 

 

p. Pospíšilík 

-  trošku z jiného soudku – v prosinci jsme hodnotili činnost Výboru pro místní části a v průběhu 

loňského roku asi dvakrát nebo třikrát zaznělo, pochvala technickým službám při údržbě 

místních částí, při údržbě odklízení odpadů, sečení trávy atd. 

- mám osobní zkušenost v technických službách a na sběrném dvoru, kdy jsem tam několikrát 

vezl, jak sběr pro školu, pro děcka, tak víceméně odpad, který se nedává do popelnic, a 

maximální profesionální přístup zaměstnanců technických služeb 

- takže já víceméně za Výbor pro místní části a sám za sebe musím říct, že je velký posun za 

poslední tři roky v kvalitě služeb, aspoň z mého pohledu a lidí, kteří jsou ve výboru v místních 

částech 
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Mgr. Přidal 

- p. primátore, prostřednictvím vás, bych chtěl požádat náměstka Pavla Košutka, jestli by mi 

mohl dát písemnou zprávu, jak chronologicky časově postupuje můj podnět, který jsem dal asi 

před rokem – výjezd z ulice Na odpolední na Nábřeží E. Beneše 

- je tam neustále jedno zrcadlo – jedno je zamrzlé, na druhé není vidět, stojí tam auta po obou 

stranách, a to nemluvím o čtverce, která tam zatáčí a najíždí, že už je čumákem v elektrárně a 

zadkem na E. Beneše 

 

náměstek primátora Košutek 

- ano, já si samozřejmě tento podnět pamatuji – podnět se týkal toho, že při výjezd z ulice Na 

odpolední vidím v zrcadle, jestli mi jede něco zprava od elektrárny, ale nevidím, co jede od 

Strojaře, zrcadlo je otočené a teď vidím, co jede od Strojaře, takže mohu odbočovat na jednu 

nebo druhou stranu, protože na straně od elektrárny z té křižovatky je docela dobře vidět 

 

p. Neuls – faktická 

-  naopak, je to úplně naopak 

 

Mgr. Přidal 

- to je opravdu, když se vyjíždí, vidíme do Strojaře, jak už se buduje, jak už roste, ale nevidím 

k elektrárně 

- tam je to ruská ruleta, zkuste tam někdy si projet, nevidíte od elektrárny, co jede, po obou 

stranách stojí auta, protože tam až po to zrcadlo stojí auta, vpravo vlevo, vyjíždím a modlím 

se, ať jede tak, aby zabrzdil, kdyby náhodou… 

 

občan – p. Navařík 

- měl jsem tady ještě dvě drobné poznámky k tomu novému hlasovacímu systému – za prvé si 

myslím, že je škoda, že zmizely zastupitelské kluby, že už vlastně z toho hlasování není vůbec 

vidět, není to seskupené, jak to bylo dříve, že byli vlastně zastupitelé z jednotlivých stran 

pohromadě, čili potom třeba i divák si mohl udělat představu o tom, jak který zastupitelský 

klub hlasuje nebo nehlasuje 

- navíc vlastně p. primátor a náměstci jsou tam hned na začátek a všichni ostatní jsou pak 

seřazeni podle abecedy, takže je to takové trošičku matoucí – je matoucí to sledovat a snažit se 

v tom zorientovat 

- ještě jak já jsem měl tu připomínku ohledně toho stažení návrhu – pokud se teda nepletu, tak 

dříve tam vždycky bylo i uvedeno, kdo je předkladatel a kdo je zpravodaj, vlastně na tom 

plátně, a to už tam teď vůbec není, už je tam pouze uvedeno, kdo předsedá zrovna té části toho 

programu 

- takže to jsou takové náměty, jestli zrovna tyto dvě věci by se tam nemohly zpátky vrátit nebo 

umístit i do toho nového hlasovacího systému, tzn., že u každého bodu, kdo je předkladatel a 

kdo je zpravodaj a jestli by v případě bylo možné tam i seskupit ty jednotlivé zastupitele podle 

těch zastupitelských klubů 

- myslím si, že to tak bylo přehlednější 

 

 

Hlasování:  jednomyslně 35 pro 
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10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 35. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 22. ledna 2018 ve 20:30 hodin. 

 

 

 
V Přerově dne 22. 1. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Mgr. Vladimír Puchalský 

                 primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Ing. Petr Vrána 

            člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Ing. Hana Mazochová 

                                                 členka Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 


