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Z Á P I S 

z 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 19. února 2018 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 35. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů 

 

2.1 Informace z výboru pro místní části - pískovna Žeravice p. Pospíšilík 

2.2 Výsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva města 

Přerova 

p. Zácha 

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

činnosti Rady města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary u Přerova - 

předkupní právo 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. Penčičky 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

2294/2, pozemky p.č. 2294/2, části p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 vše v k.ú. 

Přerov (Chemoprojekt) 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.1 Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 5290/105   a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  Přerov. Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

p. Košutek 

3.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - 

pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.4 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města  

Přerova - částí pozemků   p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a pozemků 

p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 4947/12  vše 

ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 

v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, 

p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební  

a.s. vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 
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3.4.2 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova. p. Košutek 

3.6.1 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření - převody Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 2 Ing. Měřínský 

4.3 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení části speciálního 

záchranářského vybavení do technického kontejneru. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

5.2 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH p. Košutek 

5.3 Cyklobus Bečva - sezóna 2018/2019 p. Košutek 

5.4 Využití hotelu Strojař Ing. Vrána 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 

1831, Přerov“  

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  

7.1 Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o. - prodloužení 

smlouvy  

Bc. Navrátil 

8. Různé  

8.1 Návrh na udělení čestného občanství 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:     Ing. Michal Symerský 

            

   

 

 

D. Hosté:     

    

 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 

 

 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, spoluobčané, dovolte, abych zahájil 36. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, na kterém vás vítám. 

 

V úvodu jako obvykle dvě obligátní věci. To znamená § 83, odst. 2, to je střet zájmů. Ptám se, jestli je 

některý ze zastupitelů ve střetu zájmů s projednávanou nebo navrženou věcí v dnešním programu. 

Konstatuji, že nikdo ze zastupitelů nehlásí střet zájmů. 

 

Zároveň dovolte, abych vás informoval o tom, že jako vždy jsme audiovizuálně nahráváni a zároveň je 

zajišťován přímý přenos z jednání dnešního zastupitelstva. To je poučení v souladu se zákonem 

101/2000 Sb.  

 

 

V úvodu konstatuji, že zastupitelstvo bylo ve smyslu zákona o obcích řádně a včas svoláno. 
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Pokud jde o prezenci: 

Omluveni: Ing. Michal Symerský 

Přijde později: RSDr. Josef Nekl 

Nepřítomni: Ing. Jiří Kohout 

 Marta Jandová 

Jsme usnášeníschopni.  

 

 

V úvodu ještě dovolte, aby ti, kteří se nezaprezentovali v elektronickém systému, se zaprezentovali. 

Pokud jde o zápis z 35. zasedání zastupitelstva, konstatuji, že je podepsán ověřovateli zápisu a  

vyložen u zapisovatelky. Pokud k němu v průběhu jednání nebudou připomínky a náměty, tak bude 

považován po skončení dnešního zastupitelstva za schválený. 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavila paní Jandová a Ing. Kohout – je přítomno 33 

zastupitelů. 

 

 

 

Program jednání zastupitelstva jste obdrželi a prosím, otevírám diskusi k návrhu programu.  

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych chtěl požádat, abychom do programu, a to bodu Různé zařadili bod, který jsem avizoval na 

minulém zasedání zastupitelstva, a to je Vyjádření zastupitelstva k záměru České pošty, které už 

projednávala také Rada města Přerova. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nemusíme o tom hlasovat. Návrh budeš předkládat v rámci bodu 8 Různé, ano? Děkuji. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Navrhuji, aby na dnešním jednání nebyl projednán bod 5.2 Regulační plán přednádraží – průpich. 

Z technických důvodů bude předložen na příští zasedání. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste pozměňující návrh k programu jednání zastupitelstva. Otevírám k němu diskusi. 

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

K bodu regulační plán průpich jsme připravili společně s odborem rozvoje soubor katalogů soutěžních 

návrhů, který si můžete vyzvednout v případě zájmů u paní Chalupové za vámi, pod zrcadlem. Je to 

pro každého zastupitele. Říkám to nyní, protože pak nebude prostor v jiných bodech. 

 

Mgr. Rašťák, faktická: 

Já se omlouvám, zapomněl jsem upozornit zastupitele, že jsem před jednáním rozdal na jejich místa 

materiál k tomu bodu, který jsem avizoval, tak jenom poprosím, jestli všichni mají tři nové papíry, to 

je dvě přílohy a návrh na usnesení. Jenom abyste si to zkontrolovali, kdyby náhodou, tak bych doplnil.  

 

p. Zácha, faktická: 

Jenom se chci, pane primátore, věcně zeptat. To, co navrhl náměstek Košutek, co se týká neprojednání 

regulačního plánu přednádraží průpich, tak pan náměstek v bodě projednání programu má tuto 

kompetenci navrhnout zastupitelstvu, že materiál nebude projednáván? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je odpovědný, a je to jeho návrh zastupitele. Ten snad může podat. Ve smyslu zákona o obcích. 
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Já myslím, že je třeba to vysvětlit velmi jednoduše a prozaicky. Z technických důvodů nedošlo 

k zaslání v elektronické podobě jednoho z mapových podkladů. V tom je nedostatek, proto využil pan 

náměstek toho, aby ten materiál byl precizní, ho odložit na příští jednání zastupitelstva. Nic jiného 

v tom není. Děkuji. 

Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi k návrhu programu a nechám hlasovat o návrhu zastupitele 

Košutka, abychom … 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Stále ke stejnému bodu. Já jsem se hlásil i předtím. Není otázkou, co způsobilo, že ten materiál není 

dopracovaný, je otázkou, jestli to pan Košutek jako zpravodaj může udělat, protože ten materiál je 

materiál rady.  

Několikrát nám bylo na základě zákona o obcích vysvětlováno, že se nemůže stáhnout materiál, když 

ho dá rada. Takže pokud rada dala pověření panu Košutkovi to stáhnout, v pořádku, tak nám předložte 

to hlasování o tom, že rada souhlasí se stažením materiálu. Jestli ne, tak v tom případě se domnívám, 

že nemůže pan Košutek stáhnout tento materiál.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já se domnívám, že se domníváte, mylně. Já jsem to několikrát vysvětloval. Neskákejte mi do řeči. 

Děkuji.  

Čtěte v zákoně. Každý ze zastupitelů má právo podat návrh, protinávrh, doplňující návrh, tak jako rada 

nebo výbor. Tak respektujte rovnost. 

Pan Košutek, jako zpravodaj a zastupitel, dospěl k názoru, že ten materiál není perfektní, tak navrhuje, 

aby byl stažen. Je možné, aby nebyl projednáván, že to neprojde. Nechejte demokraticky hlasovat o 

demokratickém návrhu zastupitele.  

 

Mgr. Kouba: 

To není technická. Já tomu rozumím, proč materiál není dopracován, nicméně rozporuji vaše jednání, 

protože je to ad hoc podle toho, jak se vám to hodí, protože několikrát v minulosti jsme to dělali jinak. 

Takže prosím, zachovávejte pořád stejný princip přístupu k jednotlivým příspěvkům. Měníte svůj 

názor podle toho, jak se vám to hodí. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Není to tak. 

 

p. Zácha: 

Já pane primátore, věcně a co mě k tomu přivedlo, protože v jiném bodu mám tady nachystaný výstup, 

ale mám tady zápis ze zastupitelstva z 20.11. a tenkrát jsem navrhoval stáhnout bod programu a přesně 

jste řekl: „Druhá věc, navrhovatelem je rada, my bychom se museli sejít, abychom to vzali zpět, nebo 

to stáhli z programu. Což si myslím, je nepraktické. No tak to je, rada je navrhovatelem, ať chcete 

nebo nechcete. Pan Košutek je pouze zpravodaj a vykonává vůli rady.“ To jsou vaše slova, pane 

primátore, a to mně přivedlo k tomu jednoduchému dotazu na začátku, jestli to je v kompetenci pana 

náměstka, tak já to respektuji a samozřejmě pro to budeme hlasovat, ale byl bych rád, kdyby to tak 

bylo pokaždé.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ono to není v kompetenci pana náměstka, ale zastupitele Košutka.  

 

Ing. Vrána, faktická: 

Já myslím, že jdeme moc do technických detailů a myslím si, že hledáme problémy, kde nejsou, 

protože když si vezmete, jak jsme hlasovali minulé zastupitelstvo o Strojaři, tak navrhovatelem byla 

rada, já jsem byl zpracovatel, já jsem dal návrh na stažení, odhlasovali jsme, že se materiál stáhne a 

jelo se dál. Nemusíme se teď tak zdržovat. 
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Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já trošku nerozumím tomu, co tady ODS předvádí. Tady byl dotaz, jestli je nějaký návrh 

k navrženému programu. Pan zastupitel vystoupil s tím, že chce, aby byl jeden z bodů stažen. Stejně 

tak může vystoupit pan Rašťák s tím, že chce doplnit program, tak pan zastupitel přišel s tím, že chce 

stáhnout bod programu, o kterém budeme teď hlasovat. Co je na tom nejasného, nevím. 

 

Mgr. Kouba: 

Kolegovi nefunguje zařízení. 

Já souhlasím s panem Vránou, je to zbytečné hned na začátku a takové technické obstrukce. Já jsem 

vůbec nechtěl rozvířit diskusi, já jsem chtěl, aby byl rovný přístup ke stejným věcem a pokaždé. 

Tečka. 

Co se týče pana Měřínského, uvádíte nepravdu. Jsou to dva různé případy. Pan zastupitel Rašťák 

navrhuje svůj materiál, takže on je tím navrhovatelem, předkladatelem, zpravodajem, kdežto pan 

Košutek je zpravodajem návrhu rady. A jak jsme citovali pana primátora, který se opět mýlil, to 

znamená, že v tomto ohledu nepravdivě interpretoval svá slova minule, byl usvědčen z toho, že minule 

návrh rady nemohl být stažen. Tak jak jsem říkal, protože by se rada musela sejít a tento návrh 

stáhnout. V tomto případě to byla ta podstata věci. 

Jinak souhlasím s panem Vránou. Je to samozřejmě marginálie, technická záležitost a víc už nebudu 

zdržovat.  

 

p. Zácha: 

Já bych jenom poprosil, tyto reakce na pana kolegu Vránu, ale zejména vás, pane náměstku. To 

nepředvádí ODS. Já jsem vám dal konkrétní příklad, kdy jako zastupitel jsem navrhoval stáhnout 

materiál a předsedající této schůze, tak jak jsem ho ocitoval, mi řekl důvod, proč ten materiál nejde 

stáhnout, že je potřeba ho projednat, že navrhovatelem je rada a pokud měl být materiál stažen, tak se 

rada musí sejít, což je nepraktické. To přesně byla slova předsedajícího schůze. Jenom jsem to 

ocitoval. My s tímto problém nemáme, ale chceme, aby se opravdu, když vystoupí zastupitel, některý 

z kolegů na protější straně, ať není z ODS a bude chtít stáhnout materiál, tak aby mu to bylo 

umožněno, tak jak teď třeba panu Košutkovi. Já tomu rozumím. Když ten materiál není dopracován, 

chybí tam základní věci pro nás, pro zastupitele, na základě kterých se máme rozhodovat, tak má být 

stažen, má být ta možnost, ale má to být pro všechny stejně tato možnost dána. Toť vše. 

 

Ing. Kohout: 

Já respektuji zastupitelskou svátost, ale nechte už toho Pavla Košutka ten materiál vrátit radě 

k doplnění, ať o tom můžeme příště zase jednat. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí.  

Uzavírám diskusi k materiálu neprojednávat bod 5.2 (návrh pana Košutka). 

 

 

Hlasování o úpravě programu (neprojednávat bod 5.2): 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (RSDr. 

Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o pozměněném návrhu programu: 33 pro, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil RSDr. Josef Nekl – je přítomno 34 zastupitelů. 
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Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji: Ing. Jiřího Kohouta a Břetislava Passingera. Oba souhlasí. 

Otevírám diskusi k ověřovatelům zápisu. Nikdo se nehlásí. 

 

 

Hlasování o ověřovatelích: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

1046/36/1/2018 Zahájení, schválení programu 36. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

19. února 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Břetislava Passingera za ověřovatele zápisu 36. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 35. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

1047/36/2/2018 Informace z výboru pro místní části - pískovna Žeravice 

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

části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí usnesení Výboru pro místní části, kterým výbor doporučuje Zastupitelstvu 

města Přerova zabývat se na svém zasedání záměrem „Využití ložiska písků Žeravice – 

Lapač“, 

 

2. nesouhlasí s realizací záměru „Využití ložiska písků Žeravice – Lapač“. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský: 

Nikdo ze zastupitelů se nehlásí. Máte slovo paní Landsmannová. 

 

Pí Landsmannová, předsedkyně místní části Žeravice: 

Dobré odpoledne vážený pane primátore, vážené zastupitelstvo. 

Jmenuji se Ludmila Landsmannová a jsem předsedkyní MV místní části Žeravice. 

K dnešnímu zasedání Vám byly předloženy k seznámení materiály, které se týkají záměru „Využití 

ložiska písků Žeravice – Lapač“ oznamovatele Očenášek - Mikulka, spol. s r.o. v katastrálním území  

Žeravice. 

Jak jste byli obeznámeni dříve, loni v létě, vyjádření na Krajský úřad Olomouckého kraje k tomuto 

záměru, podal za občany místní části Žeravice místní výbor pod hlavičkou Magistrátu města Přerova, 

spolek Za obnovu kulturně historické tradice obce Žeravice, z.s. a své vyjádření podalo asi 407 občanů 

a chatařů. Všechna vyjádření k tomuto záměru měla nesouhlasný charakter. 

Určitě pro většinu z Vás je záměr otevření pískovny v katastrálním území Žeravic, v blízkosti osady 

Lapač známá věc. Od roku 2003 se u nás tak rozvíjí scénář, ve kterém je hlavním motivem realizace 
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pískovny, místo a děj zůstává stejný. Mění se jen čas a obsazení hlavních postav. Že je čas neúprosný, 

víme všichni.  

Ale stejně jako v minulosti, tak i dnes je nám občanům místní části Žeravice jasné, co nám otevření 

pískovny přinese. I my jsme dnes stejného názoru, víme to, co naši předkové, že orná půda je 

nenahraditelná. Orná půda dnes získává zpět svou hodnotu a její ochrana je veřejným zájmem. 

Je obecně známé, že každý den zmizí u nás v Česku 15 ha orné půdy. Návrat kvalitní orné půdy zpět 

po rekultivaci je nemožný.  

Nestranné posouzení záměru bylo posouzeno Českou asociací hydrogeologů a poukázalo na 

nedostatečné hodnocení hydrogeologických poměrů.  

Rizika, která vyplývají z těžebních aktivit, navýšení dopravy, se přepokládají nejen v místě těžby, ale i 

na pozemcích v okolí a může tedy dojít nejen k ohrožení ale i ke znečištění podzemních vod. 

Předpokládané důsledky realizace záměru v nás vzbuzují obavu - ohrožení vydatnosti a kvality 

podzemních vod, zhoršení čistoty ovzduší, navýšení hluku jak z dopravy, tak z těžby, vibrace, zvýšená 

eroze půdy, znehodnocení majetků, zhoršení kvality bydlení, a navíc otázka, co zaplní vydolovaný 

prostor. 

Jsme proti pískovně a chceme zachovat alespoň stávající kvalitu našeho životního prostředí. Žeravice 

byly a stále jsou rekreační oblastí občanů města Přerova. 

Je nezbytné otevírat u nás novou pískovnu? 

Často využívané spojení -  výstavba dálnice a pískovna  - zamítl zcela zřetelně ve svém vyjádření  

Krajský úřad Olomouckého kraje. V okolí je několik pískoven, které již jsou zavedené a písek se zde 

těží nebo se nové  pískovny přímo k tomuto záměru otevírají.  

Řeknete si – 6 ha, žádná velká plocha. Ale kolik volných ploch nám v kulturní krajině ještě zbývá? 

V současnosti je u nás několik starých  i nových ekologických zátěží.   

Na jihu máme starou skládku Žeravice I a prostor bývalé obalovny.  

Na východě našeho katastru máme dvě současné skládky komunálního odpadu -  Žeravice II a III. 

Proč krajinu zatěžovat dalším záměrem?  

Navíc umístění těžby v blízkosti bytové zástavby  - 50 m od 1RD  a 120 – 200 m od dalších 

nemovitostí je pro obyvatele nejen osady Lapač, ale i celých Žeravic nepřijatelné. 

V závěru Vás chci požádat, za naše občany - současné i budoucí -  o Vaši přízeň a podporu. 

Prosím, buďte s námi a zvažte svůj hlas.  Dejte nám šanci. 

Jste pro nás novou nadějí do budoucnosti. Hlasujte pro obyčejný život a tedy pro nás! Děkuji za 

pozornost 

 

p. Zácha: 

Já spíše technickou na pana zpravodaje. Návrh na usnesení je ve dvou bodech a pokud v bodě 2 

usnesení máme, že zastupitelstvo bere na vědomí usnesení výboru, kterým výbor doporučuje 

zastupitelstvu zabývat se na svém zasedání záměrem, tak potom ten bod 2 usnesení už mi na to 

nenavazuje, že nesouhlasíme s realizací záměru, takže to je spíš na zpracovatele jestli takto, pokud si 

dneska odhlasujeme, že bereme na vědomí a ukládáme zastupitelstvu, že se máme dál zabývat tímto 

záměrem, tak v bodě 2 pokud odsouhlasíme, že nesouhlasíme s realizací toho záměru, tak to jednou 

pro vždy zabijeme, tak si myslím, že bychom měli hlasovat pouze o jednom bodě. Buď uložit 

zastupitelstvu nachystat materiály, podklady a předložit všechno, co s tím souvisí k prostudování nebo 

projednání na úrovni předsedů klubů nebo s veřejností veřejné slyšení atd. nebo odhlasovat přímo bod 

2 a tím to definitivně prostě odstřihnout. To je můj návrh na pana kolegu zpravodaje.  

 

Mgr. Netopilová: 

Paní Landsmannová všechno důležité řekla. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že od začátku, a je to už 

nějaký ten rok, co držím a nejenom já, ale i moji kolegové z SpP ten setrvalý názor, a to znamená 

podporu obyvatel Žeravic a zásadní ne pískovně, zemníkům a dalším devastacím tamní krajiny. Pevně 

doufám, že i ostatní zastupitelé podpoří obyvatele Žeravic a zároveň samozřejmě i Přerova samotného. 

Protože ta krajina je naše a už teď, jak říkala paní Landsmannová, nese různé zátěže a je naprosto 

zbytečné a neekologické ničit ji něčím takovým, jako je rozsáhlá pískovna, navíc, když všichni víme, 

že těch pískoven v okolí Přerova je dostatek a je to také potvrzeno v materiálech, které máme 

k dispozici. Děkuji. 
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Pí Tomaníková: 

Několikrát jsem se zúčastnila veřejné schůze v Žeravicích. S tímto materiálem, který jsme dostali, plně 

souhlasím, že není třeba zatížit tady tu krajinu. Žeravice jako rekreační oblast, kterou máme jako 

příměstskou, si nezaslouží, aby měla kolem sebe samé negativní věci. Proto jsme se vyjádřili i 

v předcházejících jednáních, že jsme proti tomu, aby tato pískovna v Žeravicích byla otevřena. Totéž 

stanovisko zastáváme i teď. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím občany, aby. Nejde o divadelní představení, ale o vážnou věc. Děkuji. 

 

p. Pospíšilík: 

Já nevidím žádný důvod ke změně usnesení. Já to vnímám tak, že je v pořádku a byl bych rád, kdyby 

se tak hlasovalo. Děkuji. 

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych chtěl vyjádřit stanovisko našeho klubu za sociální demokracii, které je dlouhodobě obdobné, 

jak už tady vyjádřili předřečníci a paní Netopilová. My samozřejmě i v předcházejících obdobích 

volebních jsme vždy zastávali ten názor, že tady není potřeba v této lokalitě otevírat pískovnu a vždy 

jsme byli proti. Zachováváme stejný názor i v tuto dobu a vy víte dobře, že i minulá zastupitelstva 

vždy hlasovala proti tomuto záměru a já věřím, že tomu nebude i letos a teď jinak. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já za náš klub KDU-ČSL už se jenom přidám k předřečníkům. Jenom jednu poznámku. Nesouhlasili 

jsme s otevřením kamenolomu ve Veselíčku, tak proč bychom měli souhlasit s otevřením pískovny 

v Žeravicích. Poznámka k tomu návrhu na usnesení – myslím si, že by opravdu mohlo být 

zjednodušené v tom smyslu, že bod 1. usnesení – bere na vědomí usnesení Výboru pro místní části a 

bod 2. usnesení tak jak je předložen. Ale nechám to samozřejmě na předkladateli nebo zpravodaji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí. Nechám hlasovat o návrhu usnesení, jak byl předložen. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1048/36/2/2018 Výsledek kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, předseda Kontrolního výboru. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení 82. RM 

č. 3428/82/6/2017 Veřejná zakázka „Rekonstrukce a rozšíření 3 kontejnerových stanovišť na tříděný    

a směsný komunální odpad, ul. tř. 17. listopadu“ - rozhodnutí o výběru dodavatele a schválení 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem – bod 3. – uzavření smlouvy o dílo. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Holan: 

Já mám k tomuto materiálu pouze něco z toho, že mi tam chybí nějaký komentář, kde výbor nezjistil 

pochybení nebo nějakou podobnou zprávu. Tam je jenom, že se to konstatuje. Konec. 
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p. Zácha: 

Já zareaguji na pana zastupitele. To usnesení bylo splněno. To znamená, žádné pochybení nebylo 

shledáno a návrh na usnesení je, že bere na vědomí. Vy víte, že když v minulosti Kontrolní výbor měl 

nějaké pochybnosti nebo nějaká zjištění, tak se to promítlo jak v zápise z kontroly, tak v návrhu na 

usnesení, že doporučujeme nebo atd. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych krátce reagoval na poslední usnesení Kontrolního výboru, které jsem dostal dnes. Je ze dne 

7.2., které se váže téměř k roční minulosti. To je samozřejmě kontrola dodržování právních předpisů 

magistrátem města Přerova atd. v souvislosti s žádostí o odvolání tajemníka magistrátu. Součástí toho 

zápisu je také přiložený materiál stanovisko Ministerstva vnitra a zaujalo mně, že předseda výboru 

v tom návrhu usnesení nebo v tom zápise konstatuje pouze velice obecný a holý fakt, který je výrazně 

zavádějící. Může podle § 119 odstavce 3 zákona o obcích pověřit Kontrolní výbor. Protože to 

stanovisko Ministerstva vnitra, pane předsedo, není závazné a je jako jakékoliv jiné stanovisko nebo 

jiný právní názor, musím vás upozornit a já jsem vás už upozornil několikrát, doslova a do písmene, že 

kontrolu věci, které chcete kontrolovat na Kontrolním výboru, provedl inspektorát práce. Já jsem vám 

navrhl, abyste šli na příslušné pracoviště magistrátu a tam nahlédli do toho nálezu z 2.8. 

Proto se ptám, proč konáte ještě opakovanou kontrolu, když kompetenci na sebe vzal inspektorát práce 

v rámci státní správy. 

Mně vadí, že jste to nesdělil Ministerstvu vnitra a nechal jste Ministerstvo vnitra pouze v polovičaté 

věcné informaci. To není dobře. Přesto, že jste to věděl už od 2.8. To je první věc, kterou chci říct. 

To jenom postřehy a poznatky k tomu, co jsem se dočetl. 

Druhá věc – zastupitel Pospíšil řekl několik zajímavých vět i o tom, že já nechám udělat tzv. nezávislý 

audit. Jeho provedením následně pověřil auditorku města a vedoucí oddělení personálního, tedy 

zaměstnance. Zaměstnanec poskytovat auditorce podklady a cituji zákon o státní kontrole, pane 

zastupiteli „funkční nezávislost interního auditu uvnitř orgánu veřejné správy zajišťuje interní audit, 

funkčně nezávislý útvar. Ten je nezávislý na panu tajemníkovi, který plní funkci zaměstnavatele a je 

závislý na starostovi nebo primátorovi přímo, mimo jiné má právo kontrolovat právní předpisy.“ 

A když si nastudujete protokol z dohledací činnosti nezávislého auditu a výsledku státní kontroly 

provedené nezávislým na samosprávě inspektorátem práce, tak ty názory jsou totožné. Ale to chce 

věci nastudovat, vidět v širších souvislostech a zbytečně, pane předsedo, se opravdu neobtěžovat prací, 

která byla vykonána. To je vše, co jsem chtěl říct. 

 

p. Zácha: 

Já samozřejmě, pane primátore, předpokládám, že jako zpravodaj tohoto materiálu mám právo 

vystoupit a reagovat. 

Zaprvé – projednáváme výsledek kontroly. Vy jste to tedy otevřel dál, na poslední zápis z 36. zasedání 

Kontrolního výboru. Ten zápis byl doručený vám všem zastupitelům dnes a vy i pan tajemník víte, 

z jakého důvodu, co bylo tím důvodem. Já jsem vás o tom mailem informoval před jarními 

prázdninami. Pan tajemník mi dal požehnání. Pane tajemníku, vy kroutíte hlavou, ale mám přečíst. Vy 

jste říkal… 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Zácha, přese mne. 

Pojďme k věci.  

 

p. Zácha: 

Já domluvím. Na to co jste říkal, já jsem to vaše vystoupení chápal ve dvou bodech. 

V první části jste mluvil na mně a v druhé části jste mluvil na kolegu Pospíšila. Vy všichni zastupitelé 

jste zváni na každý Kontrolní výbor. Na ten mimořádný vás přišlo víc, včetně vás, pane primátore. Na 

ten poslední řádný přišel pan kolega Pospíšil a je v zápise zaznamenáno, jak vystoupil. Věcná. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

No to víme. Všichni víme. 
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p. Zácha: 

Všichni víte, co četli zápis. Neví to občané, co sedí tady v sále. 

Co se týká té kontroly, pane primátore, vy jste v úvodu dal štiplavou, že rok trvající kontrola. Vy máte 

pravdu. Ale také na tom Kontrolním výboru jsem vám říkal, z jakého důvodu je rok trvající. Protože ty 

materiály jsme si vyžádali poprvé po schválení tohoto kontrolního úkolu, tak nebyly k dispozici. Já i 

kolegové z Kontrolního výboru jsme jasně vázáni mlčenlivostí a já nebudu čerpat z materiálu od 

zastupitele, který tady předkládal zastupitelstvu. Počkal jsem na okamžik, kdy nám byly Kanceláří 

primátora ty materiály poskytnuty a my jsme s nimi začali pracovat.  

Co se týká Ministerstva vnitra, ten dotaz jsem položil a vy jste samozřejmě o tom byl taktéž 

informován.  

Jaká mailová korespondence mezi námi probíhá, to někteří zastupitelé vědí a vnímají. 

Jestli dublujeme nebo nedublujeme danou kontrolu – my jsme si ten kontrolní úkol schválili a my ho 

samozřejmě provedeme. Nebude z toho, a to vás o tom ujišťuji, včetně některých zastupitelů, to není 

v politické rovině. To není v úrovni předvolební kampaně a ničeho jiného. Domnívám se a 

předpokládám, že vše je v naprostém pořádku, tak jak u jiných věcí, které byly kontrolovány, tak 

předpokládám, že i pro vás bude dobře, když tato kontrola bude provedena a bude s kladným koncem. 

Tolik můj názor. 

Ale já jsem pouze předseda Kontrolního výboru. Ta diskuse tam probíhá a ten Kontrolní výbor má 

více členů a já tady přenáším pouze naše názory a naši diskusi. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Dámy a pánové, zápis z Kontrolního výboru jsem nečetl, ten přišel dnes, jak bylo řečeno. Neměl jsem 

možnost se na něj podívat. Nicméně vím, co jsem tam řekl. Na tom si stojím a trvám. Jistě i pan 

primátor ví, že na některé věci mohou být jiné náhledy a názory. Já si za svým názorem naprosto 

stojím a nepřijímám vaše vysvětlení, pane primátore. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem byl upozorněn technickou obsluhou, abyste mluvili blíže k mikrofonu. Zvuk uniká a není pak 

slyšet tak, jak si představují. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já mám pocit, že název materiálu je výsledek kontroly provedené Kontrolním výborem, který je 

předkládán a tady se jedná pouze o veřejnou zakázku na rekonstrukci kontejnerových stání nikoliv o 

probíhající kontrole. 

Vraťme se tady k tomuto bodu a hlasujme o tomto bodu. Deset minut se tady diskutuje úplně zbytečně 

o úplně jiném tématu. To je první věc. 

Druhá věc – za poslední dva měsíce mám takový pocit, že ze strany pana primátora je neustále veden 

nátlak na Kontrolní výbor, co máme kontrolovat, jak máme kontrolovat, kdy máme kontrolovat, kdy 

máme dodávat výsledky a tak podobně. 

Nechte prosím Kontrolní výbor pracovat. Je tam zastoupena většina stran, tak se tam mohou členové 

vyjadřovat. Všichni jsou tam zváni, dostávají pozvánky, mohou se vyjadřovat přímo na tom výboru. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já musím replikovat. Já netlačím na to, kdy máte kontrolovat, co máte kontrolovat, ale já apeluji na 

platnost příslušných právních předpisů, které podle mého názoru nejsou dodržovány. To je vše a to je 

podstatný rozdíl. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem v tomto zajedno s primátorem. Opravdu se stále dokola pozastavujeme nad tím, jak ty kontroly 

provádíte, kam až v rámci těch kontrol jdete. Často za hranu zákona. Opakuji se, říkal jsem to na 

výboru, zopakuji to i tady na zastupitelstvu. Pro tuto kauzu, o které se teď bavíme, která by neměla být 

předmětem tohoto jednání, ale někdo tam vložil ten materiál, takže je předmětem tohoto bodu a 

posuzování zastupitelstva, protože je součástí tohoto bodu. Já k této kauze pouze suše konstatuji, je to 

politická kauza od začátku a vy si ji statečně dohrajete až do konce. Možná vás to přejde až po 

volbách. Ale to se uvidí.  
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Mgr. Netopilová: 

Souhlasím s panem Dostalem v tom, že si myslím, že bychom se měli držet materiálu, který všichni 

máme před sebou a na tabuli. Také jsem ten nejnovější materiál ještě nečetla. Zároveň musím 

odmítnout to, co pan Dostal říkal dál. Já si nemyslím, že jde o nějaký nátlak od pana primátora. 

Nehrajme si, prosím, se slovy. Jestliže někdo vyjádří určitý názor, není to nátlak.  

Potom bych ráda, kdyby to slovo nátlak, pokud ho chcete používat, tak bylo opravdu spravedlivě 

používáno. Myslím, že sem vůbec nepatří. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Musím reagovat na to, co řekl kolega zastupitel Kohout. Kdo tady vložil uměle nějaký materiál? 

Kontrolní výbor mým prostřednictvím předkládá materiál výsledek kontroly. Ten, kdo tady otevřel 

téma kontrola dodržování právních předpisů atd. je pan předsedající. Nikdo z členů Kontrolního 

výboru, ani já jako předseda, jsem ten materiál sem nevložil.  

Zápis vám byl zaslán dnes v dopoledních hodinách. Jak jsem již avizoval, ten důvod, proč byl poslán 

až dnes, byly jarní prázdniny, byli jsme na dovolených, paní tajemnice Kontrolního výboru měla 

dovolenou hned dva dny po zasedání Kontrolního výboru a ten mail od pana tajemníka, prostě vám ho 

přepošlu všem zastupitelům ať víte, že to bylo požehnáno. 

Ale nikdo z nás, ani já jako předseda ani Tomáš Dostal nevložil tento bod do jednání dnešního 

zastupitelstva. To jenom ohrada proti tomu, co řekl pan zastupitel Kohout. Mluvme věcně k materiálu. 

 

PhDr. Pospíšil: 

V předkládaném materiálu jsem nenašel jméno Pospíšil ani to, co jsem řekl na Kontrolním výboru. 

Toto téma tady předhodil pan primátor, pan předsedající a další témata, proto se ta diskuse rozplynula 

někam jinam. Není to vinou diskutujících, ale řídícího schůze.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jednu poznámku ještě. Každý zápis z Kontrolního výboru je součásti zápisu z jednání zastupitelstva. 

Takže i tento zápis je součástí této procedury. To je vše. Já už jinak nechci nic komentovat. Děkuji.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1049/36/2/2018 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova 

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

Přerova.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy (83. 

schůze Rady města Přerova konané dne 11.1.2018 a 84. schůze Rady města Přerova konané 

dne 25.1.2018) 

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova (84. schůze Rady města Přerova 

konané dne 25.1.2018 a 85. schůze Rady města Přerova konané dne 8. února 2018) 
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Diskuse: 

p. Marek Dostál: 

Jednak se chci zeptat, proč v tomto bodě neprojednáváme i úkoly, které probrala rada na své 85. 

schůzi dne 8. února, když je dneska 19. února. Já si myslím, že tak, jak jsme se bavili minule o tom, že 

vlastně vždycky ta poslední rada před zastupitelstvem není do toho zastupitelstva zahrnuta, tak teď jste 

ji udělali o nějakých 11 dnů zpětně, tak nevím, proč tam není zahrnuta. Budiž.  

Já samozřejmě jenom připomenu, že na 34. ZM byl přijat návrh na usnesení – ZM ukládá RM upravit 

kritéria výběrového řízení pro městské byty, což na základě pozvání od pana náměstka Košutka, tak 

byla vytvořena pracovní skupina, která byla složena kromě pana náměstka, bylo tam právní oddělení 

zastoupeno, odbor sociálních věcí a školství, odbor správy majetku, který spravuje ty byty a byly tam 

pozvány i dvě členky oddělení sociální podpory a dávek úřadu práce, které nám velice pomohly v té 

úpravě toho vnitřního předpisu. Já když jsem si otevřel usnesení z rady, tak jsem si přečetl, že Mgr. 

Puchalský navrhl neprojednávat materiál 7.13.2, což je změna vnitřního předpisu č. 3/2016 o 

hospodaření s obecními byty. Tak kdybyste byl tak hodný a vysvětlil mi, proč jste to neprojednávali. 

Proč jste nesplnili návrh na usnesení, nebo usnesení, které vám bylo zastupitelstvem dáno.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já několik odpovědí.  

Zaprvé si myslím, že usnesení od 35. zasedání zastupitelstva, ty dvě rady jsou v pořádku. Nerozuměl 

jsem vám, vůbec. 

Zadruhé – rozhodla se tak rada na základě argumentace, které jsem v radě přednesl, tak celá rada. 

Nikoliv já. Myslím si, že ten návrh, tak jak byl projednáván v komisi, je do určité míry, a já jsem o 

tom přesvědčen, v rozporu se základní listinou práv, s antidiskriminačním zákonem, koneckonců i 

některými principy soukromého práva. Proto jsem požádal paní ombudsmanku, aby celý ten návrh 

posoudila právě z těchto kriteriálních hledisek. Až dostanu odpověď, ochránce veřejných práv, bude 

rada pokračovat v řízení a přijme usnesení. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že to byl můj návrh na usnesení a vzhledem k tomu, že vlastně 

jsem byl pozván do této pracovní skupiny, tak byste mi mohl podat nějaké vysvětlení aspoň, co s tím 

je. Takže já vás o to žádám, abyste mě písemně informoval o tom, co se s tím děje. Děkuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem vás podrobně informoval teď. Já vám písemnou odpověď pošlu ve stejném duchu. To je vše. 

Jinak rada je autonomní orgán a rozhodla na základě mého doporučení, tak jak rozhodla. Kdybyste 

respektoval usnesení a rozhodování rady, bylo by to dobře. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já bych se ráda vyjádřila právě k té avizované změně vnitřního předpisu, který se týká hospodaření 

s obecními byty a kde hlavní roli v jakési pracovní skupině hrál zřejmě pan Marek Dostál a ráda bych 

řekla, že pro mě byla ta změna až šokující, že jsem si pročetla podobné vnitřní předpisy, podobná 

pravidla pro hospodaření s obecními byty zhruba u 30 měst v ČR. Nikde jsem nenašla podobná 

omezení, jako navrhl pan Dostál a pracovní skupina a poté tedy majetková komise. Pro mě asi 

nejkřiklavější, ještě podotýkám, že města jsem si vybírala tak, aby bylo zjevné, že jsou to města 

s určitými sociálními problémy, čili města, jako Ostrava, Karviná, Havířov a další.  

O co se snaží jiná města, aby ty předpisy pro hospodaření s byty a konkrétně například pro výběrová 

řízení k nájmu obecních bytů byly co nejjednodušší, aby byly co nejméně diskriminační.  

To, co tady bylo předvedeno, v té navrhované změně je pro mě téměř bezpříkladně diskriminační a asi 

nekřiklavější je to, zřejmě to navrhuje přerovská ODS, že by se k výběrovému řízení na byty neměli 

dostat lidé, kteří nejsou ekonomicky aktivní, to znamená, také třeba důchodci nebo studenti a podobně. 

To je přece naprostý nesmysl. Kam jsme se to dostali? To je nějaký specifický přerovský apartheid, 

nebo co. 

Stejně tak, například, přestupky nebo výpis z rejstříku trestů. Nechápu, proč by měla být zatěžována 

něčím takovým celá domácnost. Všechny osoby v dané domácnosti. Nikde u jiných měst jsem něco 

podobného nenašla. Ten výpis z rejstříku trestů u žadatele o byt samozřejmě, ale jiná města se zajímá 
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také třeba o to, jestli to byl třeba neúmyslný trestný čin, pokud tam je nějaký škraloup, nebo dejme 

tomu přestupky. Nečetla jsem si tedy paragrafy, které v té navrhované změně u přestupků tam byly 

nějaké detaily, ale co třeba ztráta občanky? To je také přestupek. Takže kvůli přestupkům my 

nezahrneme lidi do výběrového řízení o byt. Navíc je mi jasné, že celý materiál byl iniciovaný tím, že 

městský byt dostala v nájmu, poté co splnila požadavky výběrového řízení, paní M. Takže ty počáteční 

motivy byly samozřejmě jednoznačně zaměřené proti rómum, i když explicitně to nikde není zmíněno. 

Dotýká se ale ta navrhovaná změna dalších vrstev obyvatel a myslím, že něco takového je prostě 

nepřijatelné. Samozřejmě jsem si přečetla antidiskriminační zákon, samozřejmě jsem si přečetla fakta, 

tak jak je uvádí Agentura pro sociální začleňování při Úřadu vlády, doporučení pro bytovou politiku. 

To, co navrhuje pan Dostál, by přispělo k opakované nebo nové ghetizaci našeho města. Já myslím, že 

něco takového určitě nechceme.  

Buďme přísní, buďme vybíraví, ale měřme všem stejným metrem. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Původně jsem nechtěl, abych se neopakoval už asi čtvrté zastupitelstvo, nicméně musím, pane 

primátore, protože to, čemu jste nerozuměl, a tady pan kolega to otevřel, ten bod 2., tak jak je 

v programu, se jmenuje informace o činnosti Rady města Přerova od 35. zasedání zastupitelstva. Bod 

1. unesení, které schvalujeme, je schůze rady 11.1.2018. Tato schůze rady byla před 35. zasedáním 

zastupitelstva. Vy jste sice, a to musím kvitovat, že ten název toho bodu 2.3 je již upraven a je obecně, 

nazývá se plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace o činnosti Rady 

města Přerova. Nejmenuje se, která rada ani od kterého zastupitelstva. Nicméně název toho bodu 2. 

programu je zcela jasný od 35. zasedání zastupitelstva, přitom v usnesení máme radu, která se konala 

ještě před touto 35. schůzí.  

To znamená, to, na co se ptá pan kolega, já jsem měl tady nachystaný nějaký dotaz na radu z 8. února, 

nicméně, ta není tady zahrnuta v usnesení, takže pravděpodobně o ní dneska nejednáme a budeme o ní 

asi jednat až další zastupitelstvo. Jestli mi můžete tedy odpovědět.  

Zapomněl jsem na jednu věc, a to vás poprosím, zejména kolegy po své levici, ono už toho bylo dost a 

je to tady pořád dokola. Zřejmě předkládá přerovská ODS. Já nevím, paní Netopilová, z čeho čerpáte. 

A proč uvádíte tady kolegy v omyl.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já poznámku. Pane zastupiteli, ten bod 2.3 Plnění úkolů vyplývající z usnesení Rady a informace o 

činnosti Rady města Přerova, ten je natolik obecný, že tam můžete vznést pochopitelně 8. únor. V tom 

není problém. Jste před chvílí řekl, že pravděpodobně ne. Ano, tak konejte. Děkuji.  

 

p. Marek Dostál: 

Já tedy prostřednictvím vás, chvilku budu mluvit k paní Netopilové.  

Zaprvé – to nebyl jenom můj návrh. Byl, jak jsem řekl, přítomen této schůzce i náměstek Košutek. Té 

druhé schůzky byl přítomen dokonce i náměstek Navrátil.  

Zadruhé – tady přece šlo o to, a já jsem to naznačoval ta dvě zastupitelstva zpátky, tady šlo 

jednoznačně o to, že vy tady pořád mluvíte, že máme měřit stejným metrem, ale spouštěcí 

mechanismus tady této změny byl hlavně ve chvíli, kdy jsme vlastně zjistili, že tzv. dávkaři, prostě 

lidé, a to nejsou jenom romové, to jsou i lidé jiné pleti než romové, tak prostě to jsou lidé, kteří jsou 

zvyklí žít na dávkách a jsou to lidé tzv. nepřizpůsobiví, a tady je problém v tom, že tito si mohli 

dovolit v té poslední sekci těch bytů, které jdou do výběrového řízení nabídnout vyšší částku za ten byt 

a tím vlastně vyhrát to výběrové řízení, ale člověk, který žije normálním způsobem života, chodí do 

práce, tak si spočítá, že tuto částku není schopen nabídnout, protože není mu doplacena žádným 

institutem, jak tomu prvnímu a to je právě ta věc, kde je to vlastně diskriminační, bych řekl. My jsme 

tuto diskriminaci se snažili nějakým způsobem odstranit a myslím si, že jsme jaksi došli k rozumnému 

koncensu, a když se podívám na ten vnitřní předpis, jako takový, tak tady máme sociální byty, 

dostupné byty, byty se zvláštním určením pro tělesně postižené a volné byty v prodaných domech a 

ostatní byty mimo tyto sociálně dostupné. A těch se to hlavně týká. Takže neříkejte mi, že důchodce 

nemá možnost, když má tady spoustu bytů ve formě DPS, kde je jim to bydlení nabízeno v takové 

rozumné výši, ve které si to mohou dovolit, to samé studenti, nebo tady ti mladí, mají startovací byty, 

tak mi neříkejte, že ta možnost tam není.  
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Já si myslím, že ten vnitřní předpis jsme dělali s nejlepším vědomím a svědomím. Nerozumím tomu, 

jak říkáte, 30 předpisů jste určitě nepřečetla, ale budiž. Nicméně, já nevím, třeba tady mám pocit, že 

tam byly nějaké problémy s tím, že v oblasti volných bytů, které jdou do výběrových řízení, je tam 

prostě dán nějaký aspekt, kolik lidí tam může bydlet v tom bytě, podle m2. A to je logické, protože 

nebudu samozřejmě do 68 m2 bytu rvát 7 lidí. Vždyť to není hygienické ani. To je kvůli těm 

hygienickým předpisům. Já se v tomto případě musím bránit. 

Já chápu i vás, pane primátore, že si myslíte, že to je diskriminační. Ona vám samozřejmě paní 

ombudsmanka nějakých způsobem odepíše, nicméně jako my jsme to dělali opravdu v celé té škále, to 

znamená, byly tam i vedoucí oddělení státní sociální podpory, byla tam vedoucí oddělení hmotné 

nouze. To jsou odbornice, které nás přivedly k tomu znění toho návrhu změny vnitřního předpisu.  

Já se musím ohradit, paní Netopilová, k tomu, co říkáte. Děkuji, to je všechno. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ten problém, je pane Dostále, opravdu vážnější. My nejsme povolaní k tomu, abychom definovali, co 

je a není hygienické bydlení. 

Vy se dostáváte zpátky do roku 1989, kdy platil tzv. bytový zákon, který definoval, že pokud není 

v bytě tolik lidí, aby na hlavu každého z nich bylo 8 m 2, tak jde o zdravotně nevhodný byt a má právo 

si podat žádost to tzv. pořadníku. K tomu se jistě vracet nechceme. Já už do toho nepletu vůbec zákon 

o veřejném zdraví. To všechno jste si neprostudovali. To je vše. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych se chtěl vrátit k tomu plnění úkolů, protože je evidentní, že některým kolegům to není jasné. 

Já bych vás poprosil, abyste se podívali na návrhy usnesení.  

V bodě 2 – ZM bere na vědomí informace o činnosti RM 84. a 85. schůze. To jsou ty dvě schůze, 

které byly od posledního zastupitelstva.  

V bodě 1 – ZM bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení rady 83. a 84. 

Je evidentní, že od 85. schůze nemohla rada plnit žádné úkoly, protože materiály na zastupitelstvo šly 

druhý den. Tady se vám předkládají informace o plnění úkolů ze dvou rad zpátky a ta 85. rada bude 

nepochybně na příštím zastupitelstvu na vědomí, že už tam plníme ty úkoly. 

Snad jsem to vysvětlil všem. 

 

p. Zácha: 

Ano, pane náměstku, vysvětlil tak, aby to bylo pochopitelné pro všechny i pro mě. Já vám za to 

dokážu dokonce i poděkovat. Byl bych rád, kdyby toto vysvětlení padlo vždy, když je jakýkoliv dotaz.  

Je to srozumitelné a děkuji za změnu názvu bodu 2.3. Protože v minulosti to tak nebylo. Děkuji, že jste 

naše doporučení vzali v potaz. 

 

Mgr. Netopilová: 

Je se vrátím ještě jednou k té změně předpisu pro hospodaření s obecními byty.  

Zaprvé – předpokládám, že pan Dostál není nějaký osamělý střelec, ale že pokud iniciuje takovou 

vážnou změnu, takže o tom dává na vědomí i svým kolegům v ODS, a že jaksi se na tom shodnou. 

Proto jsem mluvila o přerovské ODS. 

Zadruhé – ta paní, kvůli které vlastně jste tu změnu inicioval, tak ta pracuje. Není na dávkách.  

Zatřetí – jsem velmi ráda, že jste tady nahlas řekl, že vlastně důchodci například, mají dostatek 

volných bytů, nebo mohou bydlet v DPS. Tedy v domech s pečovatelskou službou. Ale to mě osobně a 

doufám, že i občanům města Přerova, přijde velmi, jak bych to řekla, až urážlivé. A jednoznačně 

diskriminační. Proč by si důchodci, stejně jako studenti, a to jmenuji jenom dvě skupiny obyvatel 

ekonomicky neaktivní, nemohly tyto skupiny jít do výběrového řízení o nějaký městský byt. Pokud 

chtějí, pokud si myslí, že na to mají. Naprosto nechápu myšlení pana Dostála. Naprosto nechápu i to, 

jak mohla tato změna, ten záměr změny projít tolika odbory a pracovišti bez zásadních námitek. To je 

vše. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Musím reagovat.  



16 

 

Zaprvé – není moje chyba, že to neprošlo nějakými odbory. Já jsem byl jenom součástí pracovní 

skupiny, která navrhovala změnu a ještě znovu to říkám, to není, jako že to nastartovala nějaká paní. 

Tady jde o to, aby nevyhrávali to výběrové řízení lidé, kteří jsou na dávkách. Ti to stejně vyhrají, i 

když se do toho ten důchodce přihlásí. I ten student, samozřejmě. Tam byl zakopaný pes. 

Tak si nastěhujme všude nepřizpůsobivé a bude to.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane zastupiteli, prosím. Já pokud si pamatuji, paní Netopilová říkala, že to prošlo tolika odbory, ne že 

neprošlo. 

 

Ing. Kohout: 

Já asi závěrečně. Myslím si, že se vám povedlo s tou vaničkou vylít i dítě. Ono je to poměrně trefné. 

Tady na tu vaši snahu. Je nešťastné na úrovni města korigovat státní politiku. Nemáme na to sílu. 

Nejsme schopni to udělat tak, abychom byli konformní se zákony České republiky. Vy jste to zkusili a 

já myslím, že dost nešťastně. To je celý výstup této diskuse. Bude to s vysokou pravděpodobností 

korigováno a postaveno do té správné zákonné roviny. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Jedna poznámka. Jestliže mi zavolá náměstek tohoto města, Pavel Košutek a pozve si mě do kanceláře 

a řekne mi, tak na základě včerejšího hlasování, kdybys prosím tě mohl dát dohromady návrhy na 

změnu vnitřního předpisu, tak jsem to udělal, tak jsme společně dali dohromady pracovní skupinu, do 

které já jsem byl pozván. Já jsem to neinicioval. Takto se to vytvořilo. A udělali jsme z toho ten návrh. 

Tak mi to prosím nepředhazujte. Tak se tam hlavně domluvte.  

 

Ing. Mazochová: 

Já bych navrhovala ukončit tuto diskusi, protože de facto se tady bavíme o vnitřním předpisu, který 

radou ještě ani neprošel. Někteří zastupitelé ani neví, co v tom vnitřním předpisu ani je. 

Navrhuji ukončit diskusi. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste návrh Ing. Mazochové. 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse k tématu sociální bydlení: 29 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 

1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

Hlasování o usnesení (předloha 2.3): 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Symerský). 

1049/36/2/2018 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy (83. 

schůze Rady města Přerova konané dne 11.1.2018 a 84. schůze Rady města Přerova konané 

dne 25.1.2018) 

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova (84. schůze Rady města Přerova 

konané dne 25.1.2018 a 85. schůze Rady města Přerova konané dne 8. února 2018) 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

1050/36/3/2018 Záměr úplatného převodu nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 110/8 a  p.č. 111/4 oba v k.ú. Vinary       

u Přerova - předkupní právo 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 110/8 

orná půda o výměře 7.884 m2, podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. plocha o výměře 165 m2 

ve vlastnictví F.J., vyznačené na situaci v příloze. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, 

podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. plocha o výměře 165 m2 ve vlastnictví F.J., vyznačené 

na situaci v příloze. 

 

3. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupního práva  k podílu id. 2/6 pozemku  

p.č. 110/8 orná půda o výměře 7.884 m2, k podílu id. 2/6 pozemku  p.č. 111/4 ost. plocha         

o výměře 165 m2 ve vlastnictví F.J., vyznačené na situaci v příloze. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.03.2018 

 

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

zánik předkupního práva dle bodu 3. návrhu usnesení a k podpisu návrhu na výmaz vkladem 

předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1051/36/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 381 v k.ú. 

Penčičky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 381 orná půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky do majetku statutárního města Přerova. 

   

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 381 orná půda   

o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky do majetku statutárního města Přerova. 
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3. rozhoduje,  že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 381 orná 

půda o výměře 106 m2 v k.ú. Penčičky 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva dle bodu 3. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem 

předkupního práva z katastru nemovitostí na základě právního jednání, kterým se osvědčí 

zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1052/36/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí      

z vlastnictví statutárního města Přerova – objektu administrativy č.p. 

1117,  příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 2294/2, části p.č. 2294/6, p.č. 2294/7 

vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný 

převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-Město, který je součástí 

pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří      

o výměře 1.425 m2, části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 1000 m2, 

pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

z vlastnictví statutárního města Přerov za účelem poskytování registrované sociální služby Domovy se 

zvláštním režimem dle ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se 

stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob 

vyžadujících vysokou míru podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby. 

 

 

Diskuse: 

p. Břetislav Passinger: 

Mně se tento materiál vůbec nelíbí. Dlouhodobě. Já v podstatě, nechci říct, že nevěřím. Některé ty 

argumenty, které tady přednášíte. V centru města koupit budovu, to je dost na zváženou. Já budu 

hlasovat proti. Já nevidím, že by někdo, zrovna v místě, kde je velký problém obslužnosti, možnost 

příjezdu, vytvářel nějaký záměr, který byť zní hezky, ale já tomu moc nevěřím. Není moc dávno, co se 

tvrdilo, že komuna bude taková a maková a nakonec až se to prodalo, tak víme, co tam je.  

Prostě nesouhlasím a budu hlasovat proti. Byť bych byl třeba sám. Děkuji. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já bych se s dovolením pana předkladatele zeptal, jakým způsobem je ošetřeno to, když ten 

provozovatel nebude poskytovat ty služby, čili nesplní tu podmínku, kterou jste deklarovali.  

 

Ing. Tužín: 

Já mám výhrady v podstatě podobné, jak moji dva předřečníci, tak se možná budu v něčem opakovat, 

ale budu konkrétnější. My v Přerově máme za sebou zkušenost s prodejem Škodovy ulice. My jsme to 

také prodali s jakousi vizí, že tam musí být něco zařízeno, zbouráno, postaveno a byla tam jakási 

smluvní pokuta. Ta společnost, která tu Škodovu ulici koupila, tak vzápětí zkrachovala a v ten moment 

ty závazky jakýmsi způsobem byly nevymahatelné a králem situace se stal konkurzní správce s tím, že 
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město Přerov ztratilo jakoukoliv kontrolu nad tím, co bude. Nakonec jsme to pracně vykupovali 

zpátky. Já jsem si nemohl jinak, než vzpomenout v případě Chemoprojektu na totéž, protože stejně 

jako v případě Škodovy ulice jde o prodej budov v majetku města s jakousi vizí, že se něco stane a 

logicky se nabízí otázka. My tam můžeme uvést podmínky, že do nějaké doby musí proběhnout 

rekonstrukce, zřízení nějakého sociálního nebo zdravotně-sociálního zařízení, všechno v pořádku, ale 

mně chybí naprosto představa, co by se stalo, kdyby náhodou se opakoval scénář Škodovy ulice. 

Nějaká společnost x koupí, zkrachuje, tím pádem nedostojí svým závazkům, nebude po kom ty 

závazky vymáhat a najednou nějaký konkurzní správce bude disponovat tímto pozemkem uprostřed 

města a my v podstatě nebudeme mít možnost jakkoliv tuto situaci ovlivnit. Když se prodávala 

Škodova ulice, řekl jsem, že to byla chyba, protože myslím si, že postup měl být už tehdy takový, že 

město mělo ty pozemky vlastnit, mělo je třeba za 1 korunu pronajmout, jako pozemek a k tomu 

prodeji mělo dojít definitivně v okamžiku, až se ten záměr naplní. V ten moment by celou dobu 

realizace záměru až do dokončení a zprovoznění mělo město kontrolu nad tím, že skutečně ten subjekt 

ten záměr naplňuje, že tam nevzniká něco jiného a jednoznačně si tehdy vzpomínám, protože jsem 

ještě tehdy byl součástí SpP, tak jsme se na tom velmi shodovali i s panem primátorem a najednou 

mám pocit, že se tady začíná psát trošku podobný scénář, jako je Škodova ulice. 

Mně ten závazek nepřipadne vymahatelný, kdyby opravdu k tomuto došlo. To je první výhrada.  

Výhrada druhá, která mi připadne také poměrně závažná, já jsem se tam byl dnes podívat v tom 

Chemoprojektu kvůli nějaké služební věci a docela jsem se divil, že jsou tam firmy, mají tam svoje 

sídla, a co se stane, až je jakýmsi způsobem vypovíme ven. Já se obávám, že ty firmy, které tam 

dneska jsou, mají tam sídlo, vyvíjí tam nějakou činnost, tak pokud v Přerově nenajdou nějakou jinou 

kancelář tak z města úplně odejdou. Dávám řečnickou otázku, jestli je to úplně správně. Já si myslím, 

že to úplně správně podle mě není. Tolik moje dvě výhrady. To je všechno. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Splnění závazku, který na sebe společnost, která Chemoprojekt odkoupí, bude zajištěno smlouvou. 

Nejprve smlouvou o smlouvě budoucí kupní, poté, až bude zřejmé, že společnost plní své závazky, 

provádí rekonstrukci, následně by byla uzavřena kupní smlouva opět se závazkem doby, po jakou 

bude tato služba provozována. Určitě nikdo nechce, aby se zopakovala chyba, která se stala v případě 

domu na Škodově ulici. 

K té poznámce pana Tužína o tom, že tam působí nějaké firmy, to je pravda. Většinou jsou to různé 

neziskové organizace, které jsou tam pouze ve výpůjčce, nikoliv v nájmu. Mají tam výpůjčku a určitě 

až budeme vědět časový horizont, kdy ta firma začne s rekonstrukcí této budovy, tak s dostatečným 

předstihem budou všichni vypůjčitelé nebo nájemci informováni o tom, že tuto budovu budou muset 

opustit. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Jelikož jsem se Chemoprojektu hodně věnoval, svolal jsem minulý rok všechny předsedy klubů, kde 

byl tento záměr představen a chtěl bych k tomu také něco říct. 

Úplně první věc, co bych chtěl říct k panu Tužínovi, jestli si někdy prošel Přerov, tak opravdu tady 

není problém najít volné kanceláře. To snad ani nemyslíte vážně. 

Další věc, srovnáváte to se Škodovou ulicí. Škodova ulice byla prodána za 1,5 mil. Kč. Tady budeme 

mít 16 mil. Kč s tím, že tam něco vznikne. Vznikne tam 100 lůžek pro lidi, kteří trpí Alzheimerovou 

nemocí. Kdyby to město mělo dělat ze svého, bude to stát minimálně 150 milionů. Ten Chemoprojekt 

je od té doby, kdy ho město pod jakýmsi nátlakem koupilo, aby tam nevznikl Lidl, volný už 11 let. 

Vzniká tam provozní ztráta zhruba 500 tisíc Kč ročně. Já si myslím, že tento záměr je výborný a měli 

by ho znovu všichni podpořit. Děkuji. 

 

Ing. Vrána: 

Já bych k tomu přidal svůj pohled na věc. Jde o záměrový materiál, čili ještě neschvalujeme žádnou 

smlouvu, neschvalujeme podmínky. Já souhlasím s předřečníky. My musíme mít stoprocentní jistotu, 

že ta společnost dodrží své závazky. Ale na druhou stranu, pokud to vyváží, my máme v Přerově tolik 

nemovitostí, se kterými si nevíme rady, toto je jedna z těch největších a pokud se nám povede, aby to 

sloužilo tady tomu účelu, bude tady sto důchodců, kteří trpí Alzheimerovou chorobou, tak to bude mít 

význam pro město. 
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Já úplně rozumím tomu, že to někdo přirovnává ke Škodové ulici, protože Škodova ulice nebyl úplně 

ideální projekt, dopadl špatně. Já mluvím po panu Navrátilovi, tak hodně budu opakovat ty věci, co on 

řekl. Máme tady možnost udělat něco pro občany, máme možnost využít městskou budovu a máme 

možnost za to utržit 16 milionů korun. Říkám, mít opravdu stoprocentní záruku a potom jsem pro. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D: 

Já jsem rozhodnutý ten materiál podpořit. Protože jednak se jedná o záměrový materiál, takže zabíjet 

ho hned v první fázi si myslím, že by nebylo správné a navíc si myslím, že budova Chemoprojektu je 

budovou, kterou musíme nějakým způsobem vyřešit. Asi by bylo nešťastné, kdybychom nekonečným 

odkládáním jakéhokoliv řešení dospěli do stavu, že by se bourala, protože to by asi nebylo úplně 

nejlepší. Toto se mi zdá jako rozumné využití. Samozřejmě ještě tu budovu přímo neprodáváme, ale 

myslím si, že tento záměr je velice zajímavý a co se týče nějakého srovnávání se Škodovou ulicí a 

podobně, ono bez nějakého rizika nejde udělat skoro nikdy nic. Ono o té Škodové ulici se mluví, jak to 

bylo všechno strašné, ale na druhou stranu nakonec ta ztráta tam nebyla tak velká, máme tam 

v podstatě rozvojové území. 

Tady si myslím, že bude mnohem větší jistota ohledně toho budoucího využití a spravení této budovy 

a vylepšení celkové té lokality a pokud bychom chtěli mít při prodeji jakékoliv nemovitosti 

stoprocentní jistotu, že se nemůže nic špatného stát, tak pak bychom měli takovou stoprocentní jistotu 

jenom tehdy, pokud bychom ji převáděli, jako třeba budovu gymnázia Jana Blahoslava třeba na kraj, 

s tím, že ji opraví a pokud tam zruší výuku, zruší tam školu, tak ji zase převede zpátky. Ale něco 

takového, s takovou jistotou, můžeme mít pouze tehdy, pokud to převádíme z města na kraj a 

podobně. Vždycky když něco převádíme na soukromý subjekt, tak jakási míra rizika tam bude 

vždycky. S tím se nedá nic dělat.  

Pokud bychom nešli do absolutně žádného rizika a chtěli bychom mít stoprocentní jistotu, tak v tom 

případě nemůžeme prodat nikdy nic. To je třeba si také uvědomit. 

Představa, že budeme mít v rozpočtu peníze na to, abychom třeba to Alzheimerové centrum, které je 

určitě potřeba, vybudovali ze svých zdrojů, pokud máme v plánu dělat další pavilon domova 

důchodců, tak je chimérická. 

Já určitě v této chvíli materiál podpořím a myslím si, že jako záměrový materiál by měl být podpořen 

většinově. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Pan zastupitel Dvorský mě trošičku předběhl. Já samozřejmě ta rizika vidím jako minimální. Je to 

velmi dobrá příležitost využití pro tu budovu, které bude minimálně konfliktní s okolními obyvateli, 

protože to podle mě bude klidový provoz. 

Všechno ostatní zanáší další rizika do budoucna. Ono je to vždy vykoupeno něčím. Já si myslím, že 

bychom to měli bezpodmínečně přijmout a pokračovat dál v tomto procesu, protože to je pro nás 

opravdu jedna z velkých výzev. 

 

p. Zácha: 

My určitě souhlasíme s tím, dlouhodobě, aby se tento objekt v centru města nebo blízko centra řešil. 

To zcela určitě. Samozřejmě všichni tady voláme po nějakých garancích a záruce. Já jestli jsem 

materiál správně pochopil, tak rada města navrhla zrušit to výběrové řízení. Do toho výběrového řízení 

se přihlásila firma, která měla zájem tam udělat panem náměstkem citované centrum. V důvodové 

zprávě je napsáno, že na zasedání komise bylo uvedeno, že společnost záměr využití nemovitosti 

specifikovala šířeji, než bylo požadováno v rámci výběrového řízení. Komise doporučila radě města 

jednat se společností o dodržení podmínek výběrového řízení. Především o dodržení věkové hranice 

atd. Mě by opravdu zajímalo, trošku šíře se do toho ponořit, kde byl problém, co dodrželi a co 

nedodrželi. Já myslím, že ten Chemoprojekt, vzpomeňme si, vy jste to, pane náměstku, nakousl, 

v minulosti že to bylo koupeno pod nějakým nátlakem nebo hysterií, která tady panovala, nicméně, už 

jsme to jednou koupili. Teď se toho máme zbavit. Já rozumím tomu, co říká více zastupitelů, 16 

milionů je 16 milionů. Přednedávnem jsme měli na stole 14 milionů a vyhodnotili jsme to, že to není 

pro nás tolik peněz, abychom šli do jakéhokoliv rizika. Já se domnívám, že i tady mohou být rizika 

v budoucnu převedení na jiného vlastníka nebo to dát do podnájmu a už na to nedosáhneme na ten 

dohled, protože i v té důvodové zprávě dále je uvedeno, co se týká té stavby občerstvení, že důvodem 
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zrušení výběrového řízení bylo, že v areálu Chemoprojektu stojí stavba a odbor správy majetku 

zjišťuje, zda se jedná o stavbu movitou či nemovitou, která by musela být zapsána v katastru 

nemovitostí. Také nemáme informaci, jak to dopadlo a jak se to dál řeší. Dívám se na kolegu. Říká 

ano, je to záměrový materiál. Rozumím tomu, nicméně srovnávám to se Strojařem. A budu to 

srovnávat se Strojařem. Myslím si, že to zaslouží diskusi nejprve na úrovni klubů s vedením města, 

předsedů klubů, vyjasnit si tyto nesrovnalosti, které nás tíží a pak v určitém konsensu a jednotě to 

předložit zastupitelstvu. Tolik můj názor.  

 

Ing. Hermély: 

Já to zkrátím, protože vše podstatné už tu bylo řečeno. Tento záměr podpořím. 

Mám k němu dvě věci, k té bezpečnosti, respektive k té opatrnosti a jistotě, aby opravdu došlo 

k naplnění tady těch avizovaných účelů provozování. Předpokládám, že tyto věci budou ještě 

předmětem případných dalších jednání s tím zájemcem, a že zodpovědní lidé tady tyto věci budou řešit 

a vyjednávat s největší opatrností a obezřetností. 

O té opatrnosti tady bylo řečeno opravdu hodně. My jsme tento materiál měli svého času, mám pocit,  

i na VPRIDU. Každopádně jsme to řešili na té schůzce, o které hovořil pan náměstek Navrátil 

v loňském roce. Vznesl jsem tam takovou připomínku, že tady v té lokalitě Chemoprojektu je mimo 

jiné místními rezidenty, lidmi, kteří v té lokalitě žijí v podstatě vzhlíženo k jakési potenciální ploše 

nebo k jakési rezervě pro případné rozšíření parkovacích míst. V té lokalitě už nic dalšího není, žádná 

další rozvojová plocha pro parkování na Trávníku, Budovatelů atd. 

Já jsem na té schůzce, o které hovořil pan náměstek Navrátil, hovořil i o tom, že pokud bych se 

k tomuto materiálu měl komplexně vyjadřovat, tak bych tam chtěl mít, ne přímo v něm, ale v této 

souvislosti informaci, jak bude v lokalitě řešeno parkování do budoucna a to nejen v souvislosti teď 

s tou revitalizací, která se připravuje, nebo která se projektuje, ale i v souvislosti s prodejem 

Chemoprojektu. Protože parkování v této lokalitě je opravdu velmi složité a ta lokalita není 

nafukovací a je to jeden z velkých problémů, které občany v této lokalitě pálí. Děkuji. 

 

Ing. Tužín: 

Já ještě jednou bych to uvedl na pravou míru, co jsem konstatoval. Já nijak věcně nezpochybňuji to, že 

Chemoprojekt by mohl být nebo měl být využit, třeba i pro ten účel, o kterém byla řeč. Mně šlo jenom 

o ty záruky. 

Věcně, to o čem teď hlasujeme, je prodej Chemoprojektu a já si prostě myslím jedinou věc, 

samozřejmě je tam riziko. Jakýkoliv rozumný subjekt, který prodává a prodává se zájmem nejen 

vydělat na prodeji, ale sleduje zájem veřejný, což předpokládám, že město Přerov by mělo v tomto 

případě sledovat zájem svých občanů, nakonec za tímto účelem byl Chemoprojekt nakoupen, aby 

město získalo určitou kontrolu nad tím, jaký bude další vývoj kolem Chemoprojektu, tak v tomto 

případě si myslím, že správný postup by byl například dát budovu a pozemek Chemoprojektu do 

výpůjčky, počkat až tam proběhne ten záměr, který byl přislíben, to znamená rekonstrukce vybavení a 

začátek provozu toho předpokládaného zařízení pro lidi nemocné Alzheimerovou nemocí a 

v okamžiku, kdy se ukáže, že někdo skutečně do toho investoval, skutečně ty finance vynaložil, ten 

domov začne fungovat, tak v ten moment, třeba po půl roce fungování by mohl proběhnout ten prodej. 

Není důvod s tím spěchat. Ale ta pojistka toho, že kdyby se to nepovedlo, tak to bude nadále naše, ta je 

velmi významná. 

V okamžiku, kdy to prodáme hned, tak v ten moment máme jenom jakýsi příslib a ten příslib nemusí 

být naplněn. 

Proto si myslím, že teď by neměla být řeč o prodeji, měla by podle mého názoru být řeč buď o 

výpůjčce, nebo pronájmu s tím, že prodej proběhne, až bude prokazatelně realizováno. To je všechno. 

 

Pí Tomaníková: 

Je třeba si uvědomit, že takové zařízení město nutně potřebuje. Naší občané, kteří jsou tak nemocní 

toto zařízení potřebují a potřebují je co nejdříve. 

Já věřím, že při výběrovém řízení a při ošetření smlouvy se nedopustíme takových chyb, jako to bylo 

se Škodovkou. Tak, aby tato lokalita byla nejen pro ty nemocné, ale i pro občany, kteří v této lokalitě 

žijí. 
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Ing. Tomáš Dostal: 

Já souhlasím s předřečníky o nebezpečí nebo hrozbě, která by z toho mohla plynout, z toho prodeje, 

takže budu rád, když bychom k tomu přistupovali tak, že nejdříve by se uzavřela smlouva o smlouvě 

budoucí plus pronájem a po realizaci a zprovoznění těch služeb potom smlouva kupní. S tím, že pokud 

si dobře pamatuji, tak ještě než k tomu dojde, tak by mě zajímalo právě vyřešení toho, jak ta firma si 

představuje, že ten objekt upraví. Jestli zbourá garáže, jestli něco dostaví, přistaví. Areál bude 

pravděpodobně oplocen, aby klienti měli prostor k pohybu a s tím samozřejmě souvisí ta zvýšená 

doprava, protože budou tam jezdit i sanitní vozy, budou tam jezdit zaměstnanci, kteří tam budou 

pracovat, v odpoledních hodinách zase návštěvy, takže je dost významná otázka toho parkování. 

Dále jsem se chtěl zeptat, v té smlouvě, která se pravděpodobně bude chystat, tak tady jsou nějaká 

sankční ujednání, která byla ve výzvě, kde 16 milionů korun bychom získali prodejem plus dalších až 

5 milionů korun za případné neplnění dalších šesti bodů, jestli ty body by také byly v té kupní 

smlouvě. Jestli tam bude 70 lůžek pro naše pacienty atd. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Moji předřečníci nějakým způsobem řekli své názory. Já to trošku shrnu zase v sobě. Na jedné dobře, 

prodáme to, získáme jednorázově nějaké finanční prostředky, které můžeme investovat jinam. Na 

druhé straně si ale musíme uvědomit tu věc, čím trpí tady to město. To znamená, ať chceme nebo 

nechceme, stejně v budoucnu budeme řešit nějaká ta parkovací místa, už to tady řekl kolega Hermély. 

My jsme samozřejmě už nějaký způsobem uvažovali všichni tady, kde by byla možnost vystavět 

parkovací dům nebo něco takového a víme, že tady ta lokalita Trávník je strašně poddimenzovaná tou 

možností něco zde vybudovat pro ty lidi, kteří tam v současné době žijí a ulehčit jim. Jedním z toho 

ulehčení je třeba tam postavit ten parkovací dům. Já neříkám teď, neříkám příště, ale tím, že prodáme 

tuto nemovitost, tak si uzavřeme skoro 4 000 m2 plochy, kterou bychom mohli nějakým způsobem 

využít právě pro to, aby se tam té lokalitě ulehčilo. 

Dobře, souhlasil bych s tím to pronajmout, nebo nějakým způsobem to té firmě půjčit, protože stejně 

nám ten barák nic nepřináší velkého, ale prodej v žádném případě z mé strany a myslím si, že z našeho 

klubu asi ne. To je zatím vše. 

 

Ing. Vrána: 

Já kdybych byl potenciální investor a zvažoval o tomto projektu a poslechl si dnešní zastupitelstvo, tak 

jedu do Prostějova nebo do Olomouce. A budeme tam, kde jsme byli 20 let. Bude to vypadat, tak jak 

to vidíte na fotce, bude tam 5 firem, které neplatí a bude to jedna z budov, se kterými si nevíme rady. 

Je to záměrový materiál. 

Znovu opakuji, my můžeme si opravdu navrhnout smlouvy a různé pojistky tak, abychom tu jistotu 

měli.  

To, že ta tématika nebyla projednávána. Ona byla projednávána loni, kde byli podle mě zástupci všech 

klubů, kde dokonce ten projekt byl představován a teď si nepamatuji, jestli jsme tam dokonce 

nehlasovali, možná ne. Tak ne. Prostě projednávali jsme to tam. Já jsem měl pocit, že je na tom shoda. 

Já přemýšlím, jestli formulovat nějaké rozhodnutí. Jak formulovat usnesení, třeba pověřit radu, aby 

vytvořila návrh takových podmínek a záruk, abychom měli jistotu, že jak tady budeme hlasovat o té 

smlouvě. Já říkám, nesmeťme ten záměr. Udělejme něco v této věci. Ale pověřme radu, ať vytvoří 

záruky a garance takové, abychom měli jistotu, že ten investor prostě nezanikne. 

Jenom ještě jednu věc bych chtěl říct. Ten investor vybudovat už myslím dva nebo tři Alzheimer 

centra, která fungují. To je reference, že to není nějaký překupník nebo majitel ubytoven. 

Já jsem chtěl formulovat to usnesení. Jestli mi dáte chvíli. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych si dovolil, Petře, jednu poznámku. Rada potom, co slyší a co bude v zápise, nemůže se chovat 

jinak. Rada musí naprosto odpovědně předstoupit před zastupitelstvo a říct, minimalizujeme rizika 

plynoucí z převodu takto. 

Dokonce není vůbec důvod, abychom nesvolali kluby a řekli, máme připravenou takovou smlouvu, 

dejte nám do týdne připomínky. Já myslím, že by to bylo i zbytečné to usnesení. 



23 

 

Nikdo z nás nechce, aby ten důsledek byl takový, jako je Čechova 43, jako je Čechova ulice. Je naší 

povinností eliminovat všechna rizika, která s tím plynou a opravdu jde o záměr a buďme sebevědomí, 

že to dokážeme. Za chvíli budeme diskutovat Strojař a bude to mít úplně stejný argumentační profil.  

 

p. Zácha, faktická: 

Reaguji na kolegu zastupitele. To, co jste řekl, je v 99% pravda. Před rokem bylo projednáno a od té 

doby jediné, co mě zaráží, neříkám nás, říkám mně, bylo vyhlášené výběrové řízení, přihlásil se tento 

účastník, bylo zrušeno výběrové řízení a teď schvalujeme záměr, aby to šlo napřímo k němu. Měli 

jsme to vydiskutovat dopředu, ať se toto neřeší na zastupitelstvu. 

A ten návrh, který jste chtěl dát na usnesení je pro mě srozumitelný a pokud ho dáte, tak je pro mě 

hlasovatelný. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Ta schůzka proběhla 12. ledna. Ano, bylo to před rokem. My jsme původně řešili to výběrové řízení, 

nicméně byly tam některé nesrovnalosti. Ta firma má pořád zájem o tuto budovu. Jedenáct let to stojí 

tak, jak to je, akorát to chátrá a vzniká tam provozní ztráta. 

Ohledně těch parkovacích míst, já jsem tady říkal už loni, tam ubude jedno parkovací místo jenom 

kvůli tomu, aby tam mohla zajet sanitka. Jinak oni budou využívat pouze ten prostor vevnitř toho 

Chemoprojektu. To znamená, že žádné parkovací místo tam pro ty obyvatele nezanikne. 

Mně tedy se úplně příčí řešit tady parkovací místo a člověka, o kterého se mám postarat. To tady přece 

ani neřešíme. 

Vznikne tam minimálně 100 pracovních míst. To myslím, že je také docela důležité.  

 

Ing. Mazochová: 

Já bych se chtěla vyjádřit k těm utopickým snům, že nějaký nájemce vytáhne desítky milionů a bude 

opravovat budovu, ve které je v nájmu. To si vůbec nedovedu představit v reálu. Ale líbilo by se mi to. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji za tu poznámku. 

 

Ing. Kohout: 

Pro mě je tato diskuse zase typická mazanina, která může vzniknout snad jenom tady. Já prostě 

některé argumenty nepochopím. Když se vrátím šířeji k tomu, co bychom tu mohli proinvestovat od 

parkovacích domů a já nevím, čeho všeho, tak jsme na částce 2 až 4 miliardy. Na to město stejně 

nikdy mít nebude.  

Podívejte se, jak postupujeme těžkopádně se Strojařem. Nejdříve bombastické plány, všichni se tady 

jdou přetrhnout, aby navrhli to nejlepší řešení pro město, pro důchodce, sociální zabezpečení a 

v okamžiku, kdy zjistíme, že máme dát 8 mil. Kč na architektonickou soutěž, tak se rozhodneme, že to 

oblepíme polystyrénem a koupíme to za 4 miliony a jdeme od toho pryč.  

My si tady budeme malovat něco, že tady s tím uděláme, přestavíme, že to do budoucna přebudujeme. 

Začněme být trošku realističtí. Výborná příležitost. Ani jeden z těch kritiků nepředložil konkrétní a 

jasný průkazný fakt, který by vyvracel úmysl té společnosti, to znamená, že by to nějakým způsobem 

relativizovalo ten záměr, který tu chce provést. Myslím, že finančně na to je dostatečně silná. Myslím, 

že ví, co dělá, provozuje to v jiných městech.  

Pojďme se jednou chovat normálně a kulturně. Myslím si, že i pro ty firmy najdeme místa, protože 

těch nevyužitých nebytových prostor jsou tady mraky. 

Podpořme to záměrově, pak uvidíte smlouvu, můžete se vyhradit třeba vůči smlouvě, ale nemyslím si, 

že tady dělejme takový tyátr.  

 

Mgr. Netopilová: 

Samozřejmě chci jednoznačně podpořit ten záměr domova pro nemocné Alzheimerovou nemocí nebo 

obdobnými demencemi. 

Myslím, že někteří zastupitelé si vzpomenou, že jsme byli navštívit jedno ze zařízení toho případného 

investora. Že jsme ho prošli opravdu od sklepa po půdu. Že se nám tam věnovali, že to nebyla žádná 

Potěmkinova vesnice a nerozumím, jsem překvapená tím, že se najednou tady ozývají názory proti. 
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Měla jsem za to, dlouhou dobu, že jsme v podstatě zajedno tady s tímto záměrem, protože Přerov toto 

zařízení jednoznačně potřebuje a navíc jsou tady i vítaná pracovní místa.  

Opravdu nerozumím, těm podle mě, lichým důvodům. Děkuji. 

 

p. Pospíšilík: 

Mě v tomto materiálu chybí jedna věc, a to chybí tam, za kolik jsme tu budovu koupili, jaký je odhad a 

jaká je cena výběrového řízení. Ta tam je, to je těch 16 milionů. Ale tato věc tam není, což si myslím 

je špatně. Chtěl bych se na to zeptat pana Košutka, jak to tedy je. 

Jinak s tím materiálem, jako s takovým, nezpochybňuji ho, protože před rokem jsme víceméně 

hlasovali pro a je to bohulibá akce, takže ji podporujeme. 

Aspoň ekonomické zhodnocení by v tom materiálu mohlo být.  

Víme, že tam je ztráta 500 tisíc korun, koupili jsme to za 24 milionů, prodáváme za 16 milionů.  

 

MUDr. Chromec: 

Já bych k tomu chtěl říct, že jsem vždycky měl poněkud minoritní názor na to, co by se 

s Chemoprojektem mělo stát a už u předchozího vedení jsem narazil na nepochopení a také na 

liknavost, která teď je tady argumentem pro to, abychom rychle řešili. Já jsem si vždycky myslel, že 

tam revitalizace toho sídliště bude spojena s revitalizací Chemoprojektu a kdysi jsem jako 

novoročenku vám posílal plán na přebudování Chemoprojektu na knihovnu s 80 parkovacími místy ve 

dvoře. Ale já jsem ten boj prohrál, takže teď jsem na pochybách. Já jenom bych chtěl říct, že ta 

výstavba toho Alzheimerova centra není žádná humanitární akce, ale to je prach vynikající byznys, 

takže já nemám obavu, že by ten, kdo tam plánuje postavit to, co tam chce plánovat z toho nějak 

vycouval, nebo to předal, protože bude mít v podstatě nekonečně pozitivní výsledky, bude to takový 

malý důl, který se bude velice dobře splácet. Čili, já bych z něj nedělal nějaké zachránce, ale současně 

bych je nepodezíral, že by nám chtěli nějakým způsobem z toho vyklouznout. Naopak, myslím si, že 

to velice rychle zrealizují, dříve než se nadějeme. To je všechno. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Odpověď na dotaz pana Pospíšilíka. V době, kdy město kupovalo Chemoprojekt, jsem nebyl 

v zastupitelstvu, takže nevím z hlavy, za kolik peněz tato transakce proběhla, ale mohu zajistit, až 

půjde tento materiál už příště do zastupitelstva, přímo návrh na prodej, aby obsahoval i informace o 

ceně v čase a místě obvyklé, o ceně za kterou město koupilo, počet nájemců a vypůjčitelů, kteří tam 

jsou a případně další podrobnosti. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil, faktická: 

Jedenáct let jste čekali, co s tím Chemoprojektem. Teď vymýšlíte parkoviště, knihovny. Proč jste to 

neudělali předtím.  

Teď je tady vážný zájemce, který to chce koupit, chce tam vybudovat něco pro přerovské seniory, 

budou tam pracovní místa a máme s tím problém. Výborné. 

 

p. Zácha: 

Já si nemyslím, pane náměstku, že tady někdo neguje vážného zájemce. Alespoň ne z mé strany. Já 

pořád nerozumím a nedostalo se mi odpovědi, proč tedy bylo zrušeno výběrové řízení, do kterého se 

přihlásil jediný uchazeč, a to byla tato daná firma, která, jak píšete v důvodové zprávě, nabídla právě 

zmiňovaných 16 milionů korun. Tak proč jsme jim to tedy neprodali na základě platného výběrového 

řízení, protože v důvodové zprávě je napsáno, předpokládám, že zasedání komise bylo zasedání 

hodnotící komise, uvedla, že společnost, cituji: “záměr využití nemovitosti specifikovala šířeji, než 

bylo požadováno v rámci výběrového řízení.“ Já nevím, jestli to byl důvod pro zrušení výběrového 

řízení. Komise doporučila radě jednat se společností o dodržení podmínek výběrového řízení, 

především o dodržení věkové hranice uvedené a požadované ve výběrovém řízení a dodržení těchto 

podmínek ve smlouvě ošetřit přiměřenou smluvní pokutou, a to je všechno to, o čem se tady na 

zastupitelstvu bavíme. Já se ptám na důvod zrušení výběrového řízení, když tento uchazeč se přihlásil, 

nabídl požadovanou částku a rada zrušila výběrové řízení a teď schvalujeme záměr.  
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Všechno. 

 

p. Zácha: 

Zatím ano. 

 

Ing. Holan: 

Já bych navrhl ukončit tuto velmi plodnou diskusi a schválit návrh, tak jak je předložen. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Necháme tedy ještě Petra Měřínského. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych chtěl panu Záchovi odpovědět, proč bylo zrušeno. Je to v tom materiálu. Stačí si ho přečíst.  

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o drobné odchylky od podmínek výběrového řízení a nemohly by být 

podmínky výběrového řízení zcela naplněny“. 

Podmínky výběrového řízení nebyly zcela naplněny, proto to rada zrušila. To je vysvětlení a odpověď 

na váš dotaz.  

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Číst umíme, všichni jsme si to četli před tím, ale znova. Tam nejsou konkretizovány ty drobné 

odchylky, co to znamená, ta věková hranice a další věci. Mně by to také zajímalo. A ideálně před 

hlasováním by mě to zajímalo. Ne po hlasování. To už mi bude jedno.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom takovou zase, formální poznámku. Rada je ze své činnosti odpovědna zastupitelstvu a s touto 

odpovědností k těm problémům přistupuje. Rada rozhodla tak, že. A předkládá záměr. Jednáme o 

záměru.  

Nikdo další se nehlásí do diskuse. 

Uzavírám diskusi, tak jak navrhl Ing. Holan.  

 

 

Hlasování o uzavření diskuse (návrh Ing. Holana): 26 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 

omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dávám hlasovat o vlastním návrhu usnesení. Vy víte, že ten záměr bude publikován a možná se ještě 

někdo přihlásí, jiný. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 27 pro, 1 proti, 6 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 
 

 

Přestávka 16.53 – 17.10 hodin. 

 

 

 

Z jednání Zastupitelstva města Přerova se omluvil pan RSDr. Nekl – je přítomno 33 zastupitelů. 
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1053/36/3/2018 Úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 1231 v k.ú. Přerov 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov –  pozemku  

p.č. 1231 ostatní plocha jiná plocha o výměře 347 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví  Společenství 

vlastníků bytových jednotek domu Jaselská 2007 v Přerově, IČ 26826640 se sídlem Jaselská 

2007/4, Přerov a uzavření kupní smlouvy za kupní cenu  385 000,- Kč, ve znění přílohy. 

 

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

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

k jednání. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já bych se chtěl zeptat, co se změnilo od posledního zasedání zastupitelstva 20.11.? Protože 

v důvodové zprávě tohoto materiálu je napsáno, že dne 10.11. pan zástupce zájemců zaslal znalecký 

posudek, nicméně 20.11. bylo jasně sděleno, že ten znalecký posudek již v té době byl předán panu 

náměstkovi. Víte, jaká tady byla diskuse. Já bych velmi rád, jasnou odpověď, co se změnilo, protože 

v té diskusi, se mluví o řádných hospodářích a o tom, že musíme dodržet vždy cenu znaleckého 

posudku, který si objedná město atd. atd. 

My jsme navrhovali a my budeme samozřejmě hlasovat pro tu cenu, která je dnes v materiálu 

navržena, protože to je vnitroblok a slouží to našim spoluobčanům, ale zaráží mně, co se od listopadu 

do února změnilo při jednání rady argumentačně a věcně, že rada přichází s naprosto jiným návrhem 

na usnesení. 

Já bych se tedy ohradil, to co je v důvodové zprávě, „že jednání zastupitelstva dne 20.11. se zúčastnili 

spoluvlastníci bytového domu, kteří sdělili, že s výší kupní ceny nesouhlasí. Z tohoto důvodu 

zastupitelstvo nepřijalo usnesení“. 

Já si myslím, že kdo si otevře diskusi ze dne 20.11. tak jasně si přečte, že to nebyl důvod, proč jsme 

nepřijali usnesení. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Rada projednávala poprvé tuto žádost 2.11. V té době jsme neměli znalecký posudek, který si nechalo 

zpracovat SVJ a takto to bylo předloženo na zastupitelstvo dne 20.11. 

 

p. Zácha: 

Pane náměstku, ta diskuse hovoří jasně. Já jenom pár výtažků z diskuse z 20.11. „SVJ disponuje 

revizním znaleckým posudkem, který předložilo před jednáním panu náměstkovi“. Zaprvé. Zadruhé, co 

je tam napsáno „Odbor správy majetku, my máme k dispozici dva znalecké posudky. To znamená ten 

první, který je stanoven na hodnotu 370 tisíc a ten náš, který je stanoven na hodnotu 555.200 Kč“. 

Dokonce tam padl protinávrh, v té diskusi, byl tam aritmetická průměr, ale to se asi nebere vážně, 

„nicméně já se nebojím dát protinávrh, prodat za 385.000 Kč“, řekl pan zastupitel. 

Takže my jsme to 20.11. diskutovali. Ještě tedy jedna zmínka na pana náměstka, což je potřeba zmínit. 

„My jsme tady povinni se chovat podle zákona o obcích, s péčí řádného hospodáře. Čili, pokud my 

máme znalecký posudek našeho znalce, my musíme respektovat znalecký posudek našeho znalce, 

pouze v nějakých odůvodněných případech bychom mohli postupovat jinak“. Jenom cituji, jak ta 

diskuse, pro vás pro všechny, kteří si to nepamatujete to osvětlení, že ten pozemek v tom listopadu, 

kdybychom přijali protinávrh, protože nic se nezměnilo od té doby, tak ten pozemek mohl být prodán 



27 

 

a vlastníci toho bytového domu, mohli se těšit na jaro, kdy ten pozemek budou moci obhospodařovat. 

To jen věcně k těm diskusím, které tady probíhají a za nás zatím vše. Budeme hlasovat pro nižší cenu. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Oni se ještě pořád mohou těšit na jaro. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Beru zpět svoji přihlášku do diskuse. 

 

Mgr. Kouba: 

Já bych velmi krátce chtěl slyšet odpověď na naše dotazy, jak se změnila situace během těch 3 měsíců, 

kdy se změnil ten názor péče řádného hospodáře, který jste zastávali minule a navrhovali jste tu vyšší 

částku vašeho odhadu, přes který nejel vlak. 

Samozřejmě bych přes pana primátora chtěl oslovit pana Horkého, aby něco udělal se svými členy 

klubu, jestli je to vůbec možné, nějakým způsobem uklidnit, umravnit a třeba i aritmetickým 

průměrem. Tyto poznámky jsou myslím nevhodné k těm majitelům. Že napadáte nás, jako zastupitele, 

na to jsme si už zvykli. Ne, že by to bylo v pořádku, ale prosím Vás, nedělejte si legraci z občanů 

města Přerova. Děkuji.   

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já tedy chápu snahu ODS udělat z toho tyátr. Prostě bavíme se o tom, že chceme prodat nebo 

nechceme prodat pozemek ve vlastnictví města Přerova. 

Můžu mít názor, že ho prodám s péčí řádného hospodáře, nebo že ho neprodám s péčí řádného 

hospodáře. Přece není důvod si myslet, že nemůžeme změnit názor, nebo že ta situace se nemění. 

Myslíte, že za 3 měsíce se nezmění situace? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom k tomu krátkou poznámku. Rada v podstatě rozhodla tak, jak rozhodla a předkládá návrh, 

který bude nebo nebude přijat. O čem tady pořád diskutujeme? Koho podezříváme? Co se změnilo? 

Rada chce pozemek prodat s péčí řádného hospodáře za 385.000 Kč. Protože za 500.000 Kč je 

neprodejný, pane Zácho. A chce vyhovět těm, kteří tam mají zahrádky a předzahrádky. Je to 

vnitroblok, hodnotí to, jak to hodnotí. To je snad kompetence rady. 

 

p. Zácha, faktická: 

Je to kompetence rady, ale my se ptáme, protože rada hlasovala v listopadu jinak a předkládala jinak, 

než předkládá teď v únoru. Co se změnilo? Věcně. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nic se nezměnilo. Rada rozhodla, že to prodá. To je věcné řešení. 

 

MUDr. Chromec: 

Já si myslím, že rada přijala mou argumentaci a jsem ji za to zavázán. Protože je lépe prodat za 385 

tisíc, než mít někde v oblacích 585 tisíc a nikdy je nevidět. Takže já jim děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

A to se změnilo. Byl tam jeden pokus o prodej, který nevyšel a to je ta změna. A že ji někdo nechápe, 

tomu nerozumím.  

 

Ing. Střelec: 

Já jsem se původně nechtěl do diskuse hlásit, ale už se v tom trošičku začínám ztrácet. Já to 

zrekapituluji. Na minulém zastupitelstvu rada přišla s návrhem prodat to za nějakých 585 tisíc, protože 

takový byl posudek, který si nechala vypracovat. Kupec s tím nesouhlasil a nechal si vypracovat 

oponentní posudek. Tak ho měl. Tím pádem jsou tady dvě strany. Částka 585 a 385 tisíc korun. Jestli 

se o to nechceme starat, tak já nevím, o čem tady meditujeme. Můžete samozřejmě hlasovat proti 

tomu, že to nechcete prodat za 385.000 Kč, že je to málo, že tedy rada nepečuje s péčí řádného 
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hospodáře, ale já budu hlasovat pro, protože proč bychom se o to starali. Já jsem pochopil, že ta 

diskuse je bezpředmětná, a že budeme hlasovat o tom, jestli to chceme na návrh rady prodat za 

385.000 Kč. Pořád se to tady dokolečka opakuje a myslím si, že je to opravdu zbytečné. 

Je tady návrh za 385.000 Kč, tak to tak berme. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1054/36/3/2018 Dohoda o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný 

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – částí 

pozemků p.č. 5290/105   a p.č. 5290/72  oba v k.ú.  Přerov. Dodatek č. 1 

ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o  ukončení smlouvy o smlouvě budoucí  darovací č. MMPr-

SML/3141/2016 uzavřené dne 7.10.2016 mezi Realsant Real  a.s., se sídlem  Brněnská 38,  

591 01 Žďár na Sázavou, IČ 27757803 jako budoucím dárcem, statutárním městem Přerov 

jako budoucím obdarovaným a REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad 

Sázavou, IČ 25343246 jako  investorem, ve znění přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  - částí pozemků  p.č. 5290/105  o výměře cca 

353 m2 a p.č. 5290/72 o výměře cca 97 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví THEIAEPSILON 

s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570 do vlastnictví statutárního 

města Přerova. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací mezi 

THEIAEPSILON s.r.o., se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, IČ 04541570  jako 

budoucím dárcem, statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným a REALSANT 

s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246  jako investorem. 

Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, 

kterým bude povoleno užívání stavby „Obchodní a nákupní centrum Kasárna Přerov“, ve 

znění přílohy č. 2. 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. MMPr-

SML/3133/2016 uzavřené dne 7.10.2016  mezi REALSANT s.r.o., se sídlem Brněnská 38, 

591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25343246 jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov 

jako budoucím obdarovaným. Dodatkem se předmět budoucí převodu rozšiřuje o část  

pozemku p.č. 5290/117 o výměře cca  6 m2 v k.ú. Přerov, ve znění přílohy č. 3. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.03.2018 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodů 

1-3 návrhu usnesení  a podpisu  návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 
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Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1055/36/3/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 5098/2 a p.č. 5098/11 oba v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 5098/2 ostatní plocha, ostatní komunikace              

o výměře 2374 m2  a pozemku p.č. 5098/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře       

78 m2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2 do vlastnictví statutárního města Přerov, ve znění přílohy. 

 

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

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

k jednání. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1056/36/3/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města  

Přerova - částí pozemků  p.č. 4947/5, p.č. 4947/6 a p.č. 4947/7 a 

pozemků p.č. 4947/8, p.č. 4947/9, p.č. 4947/10, p.č. 4947/11 a p.č. 

4947/12  vše ostatní plocha, ostatní komunikace v  k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 17.10.2016 tak, že nově zní:  

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje bezúplatný převod  a neschvaluje úplatný převod  části 

pozemku p.č. 4947/5  ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře  2437 m2, části pozemku p.č. 

4947/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 965 m2 a části pozemku p.č. 4947/7 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m2 a dále pozemku p.č. 4947/8 ostatní plocha, ostatní 

komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 4947/9 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 31 m2,  

pozemku p.č. 4947/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2,  pozemku p.č. 4947/11 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 236 m2,  pozemku p.č. 494712 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 34 m2 a pozemku p.č. 4947/14 ostatní plocha  ostatní komunikace  o výměře 

345 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42 Praha 2,  IČ 69797111, do vlastnictví statutárního 

města Přerova, ve znění přílohy" 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k podpisu právního jednání dle bodu 1. návrhu 

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

jednání. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1057/36/3/2018 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 

2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, 

p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS 

Přerovská stavební  a.s. vše v k.ú. Přerov  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1 

ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 208/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 282 m2, části 

pozemku  p.č. 2155/1 ostatní plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako 

pozemek  p.č. 2155/36 ostatní plocha o výměře 244 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky 204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. 

plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 

2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní 

plocha o výměře 418 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem 

Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- 

Kč včetně příslušné sazby DPH ve prospěch statutárního města Přerova ve znění dle přílohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.03.2018 

 

2. pověřuje nepřijalo návrh usnesení pověřit náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o 

uzavření právního jednání dle bodu 1. návrhu usnesení  a podpisu návrhu na vklad práva do 

katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych se chtěl zeptat, co získáme tou směnou pozemku v prostoru za, já to nemůžu přečíst, protože 

to mám dost rozmazané, ale jedná se za bývalou hygienou, to je ten pozemek, který podle mě je 

lukrativní, je významný, je to část zeleně, co máme v prostoru ve středu města a měníme ho za 

pozemek, který je vedle. Co tím získáme a jaký z toho budeme mít prospěch?  

Já si myslím, že ten pozemek, který je označený na našich mapkách modře je daleko významnější než 

ten červený a byl jsem už jednou u toho, kdy opravdu v centru města si myslím, že bychom si měli 

vážit té zeleně. Chtěl bych slyšet, pokud se mám rozhodnout proč k té směně vůbec tam dochází, co 

tím získáme. Protože pokud ten pozemek prodáme, vím, že už jednou tam byla velká snaha rozšířit 

tam parkoviště. Já si myslím, že zrovna tam to není vhodné. Děkuji, pokud mi odpovíte.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Na ulici Komenského získáme veřejnou zeleň za veřejnou zeleň, ale navíc na té zeleni, kterou město 

získá, opakuji, je kašna. To je to červeně orámované a takový ten šestiúhelník je kašna, která je 

v majetku města a bylo by přirozené, aby pozemek pod stavbou vlastnilo město, samozřejmě. 
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p. Pospíšilík: 

Já nesouhlasím se směnou pozemku 208/1 nebo 207/1 z toho důvodu, že v podstatě je to kousek od 

centra, je tam jaké také parkoviště a myslím, že je špatně takový pozemek u centra směňovat. Podle 

mě by to mělo zůstat zachované v majetku do budoucna. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já myslím, že na těch pozemcích 207 a 208 mají stát domy. Město je od toho, aby v něm stály domy. 

Bezpochyby. 

Mám ovšem trošku problém s tím, že se to má směňovat a že nebylo vyhlášené výběrové řízení na 

prodej těchto pozemků, ale rozhodně souhlasím s tím, aby tam vznikly nějaké stavby, ta ulice Jateční 

si to zaslouží. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já také souhlasím s panem Pospíšilíkem. Ty pozemky na té Jateční ulici, je tam jakési parkoviště, 

které odlehčuje jaksi náměstí a okolí a předpokládám, že zájemce o tyto pozemky s tím má určitě jiné 

záměry, než tam to parkoviště nechat. Myslím, že by to nebylo správné to směňovat.  

 

Mgr. Dvorský, Ph.D: 

Já v tuto chvíli v podstatě souhlasím s panem architektem v tom smyslu, že si myslím, že opravdu 

ulice Jateční, vzhledem k tomu, že je to ulice, která je v těsném sousedství s centrálním náměstím 

našeho města, tak její vzhled je zoufalý a to místo, které by měla získat Přerovská stavební je podle mě 

přesně místem, kde by měly vzniknout domy, aby z toho byla skutečně zase znovu ulice. 

Jiná věc je opravdu, jestli ty pozemky, a to já nejsem schopen z toho materiálu úplně vyčíst a mít na to 

jednoznačný názor, jestli je to věc ke směně, nebo k prodeji. 

Ale každopádně, pokud je tam investor, který je tam schopen postavit třeba obytný dům, tak si 

myslím, že je to věc, která je pro rozvoj města velice přínosná. 

Z hlediska té směny si nejsem jistý. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Přerovská stavební má zpracovaný projekt na zástavbu tady té nevzhledné proluky na ulici Jateční, 

třípatrový multifunkční dům tam plánuje postavit. Momentálně ho nemůže stavět, protože nemá ty 

pozemky samozřejmě, takže do té doby, dokud je nebude vlastnit, tak celý projekt je u ledu. 

Ale určitě tahle ulice si zaslouží dostavět, aby vypadala jako ulice téměř v centru města a nikoliv jako 

nevzhledná lokalita. To je vše. 

 

p. Pospíšilík: 

Já nezpochybňuji to, jestli tam má stát dům nebo parkoviště, ale pak bychom ten pozemek měli dát do 

soutěže a zkusit vysoutěžit za co nejlepší cenu. To je všechno. 

 

Ing. Kohout: 

Já si myslím, že ten dům tam má stát a z vlastní zkušenosti vím, že druhá plocha, která bude sloužit na 

rozšíření parkování u Komenského, že to tam je potřeba jako sůl. Je to vybavenost lékařů, chodí tam 

velké množství lidí, takže obecně s tímto materiálem problém nemám a podpořím ho. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já bych navrhoval, je-li to možné, jestli se dá hlasovat odděleně o těchto dvou směnách. Nebo jestli to 

možné není, tak nevím, v tuto chvíli. Jestli je jedna plocha za druhou, nebo všechny 4 jsou závislé na 

sobě, nevím. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Tak má to věcnou souvislost. Jednoznačně. Ale jinak máte právo protinávrhu. Žádný protinávrh? 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Myšleno to bylo tak, jestli spolu souvisí dva pozemky na Jateční, zvlášť že by se jednalo a hlasovalo o 

těchto pozemcích a dva pozemky na Komenského a o tom by se hlasovalo zvlášť. 
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Náměstek primátora p. Košutek: 

Na společnou směnu všech těchto pozemků je navázána výše úhrady za rozdíl cen směňovaných 

nemovitostí. To nejde takto teď rozdělit. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další. Protinávrh nepadl. 

 

 

Hlasování: 16 pro, 5 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 

omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1058/36/3/2018 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu části pozemku p.č. 40/1 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Přerov, která bude 

upřesněna  geometrickým plánem, o celkové výměře cca 105 m2 ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za část pozemku p.č. 37 ost. plocha v k.ú. Přerov, která bude upřesněna  

geometrickým plánem, o celkové výměře cca 119 m2 ve spoluvlastnictví (každý id. 1/2) T.K.  

a   J.N. a uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě ve znění dle přílohy. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1059/36/3/2018 Realizace stavby „Stavební úpravy komunikace v ulici Na Hrázi“ 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souvislosti se stavbou „Přerov, převedení části odpadních vod ze sběrače  Z“ 

(investorem je VaK Přerov a.s.)  provést  stavbu „Stavební úpravy komunikace v ulici Na 

Hrázi“, spočívající v kompletní obnově stávajících stavebně nevyhovujících uličních vpustí, 

včetně přípojek do nového kanalizačního řadu. Dále předláždění stávajícího nefunkčního 

vodícího dvojřádku z drobné žulové kostky a úpravu podkladní vrstvy vozovky (ložná a 

obrusná živičná vrstva bude hrazena VaK Přerov a.s. v rámci jejich stavby). 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 04.05.2018 
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2. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského uzavřením Smlouvy o dílo s firmou OHL 

ŽS a.s. , Burešova 938/17, 602 00 Brno na realizaci stavby  dle bodu 1. za nabídkovou cenu  1 

206 032,- Kč bez DPH, tj. 1 459 298,70 vč. DPH , viz příloha č.1. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

277 690,3 * +1 460,0 279 150,3 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

2212 550 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500462 - 

Stavební úpravy komunikace ul. Na 

Hrázi, oprava kanalizace a odvodnění 

vozovky) 

0,0 +1 460,0 1 460,0 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit v navrženém znění. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1060/36/4/2018 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy. 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor opět doporučuje schválit v navrženém znění. 

 

Pí Tomaníková: 

V těchto převodech mi chybí převod finančních prostředků na projektovou dokumentaci Pavilonu G, 

ale věřím, že v té druhé etapě to bude, a že přání občanů se nebudou plnit jen o vánocích, ale i 

v březnu. Děkuji. 
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Ing. Tužín: 

Já bych měl jenom jeden konkrétní dotaz. Týká se na straně 6, takových těch mnoha odrážek. 

V podstatě tu jsou vyjmenované nějaké projektové dokumentace, většinou na dopravní stavby a trošku 

jsem se pozastavil nad bodem, který je v horní třetině, nemá číslo, nemůžu to blíže specifikovat. 

Zpracování všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a poskytnutí poradenské 

služby na akci mosty přes tratě SŽDC v Přerově, ulice Dluhonská – 1.027.800 Kč. Já celkem chápu 

jako projektová dokumentace atd., inženýrská činnost také chápu, ty poradenské služby mně trochu 

zaujaly. Vzpomněl jsem si na dejme tomu intenzivní angažování pana Prachaře, tak bych se rád zeptal, 

jestli v poradenských službách na tuto zakázku je zaangažován i pan Prachař a pokud ano, případně 

nějaká společnost, která pana Prachaře zaměstnává nebo kterou vlastní, protože víme, že u cyklověže 

něco takového bylo a jestli to tak je, tak jestli by nám mohlo být řečeno, jaký je finanční objem tohoto 

plnění na ty poradenské služby. To je všechno. 

 

Ing. Řezáčová, vedoucí Odboru ekonomiky: 

Z podkladů, které jsme obdrželi, se jedná na pokrytí nákladů vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo 

se zhotovitelem a uzavřených smluv na přeložky sítí nízkého a vysokého napětí se společností ČEZ. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Nejsem si jistý, jestli jsem správně rozuměl. Mám z toho pochopit, že v rámci akce mosty přes ulici 

Dluhonská pan Prachař žádné finanční plnění nemá. Dobře, děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já děkuji za první odpověď. 

Tu druhou odpověď na paní Tomaníkovou – samozřejmě, v druhé části převodů bude i ta zmiňovaná 

akce dostavba pavilonu G. Jestli vidíte, je to 24 stránek, které jsou u převodu, takže na všechny 

převáděné akce se nedostalo. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1061/36/4/2018 Rozpočtové opatření č. 2 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor opět doporučuje schválit. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

1062/36/4/2018 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení části 

speciálního záchranářského vybavení do technického kontejneru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc, 

IČ:70885940, na pořízení části speciálního záchranářského vybavení do technického 

kontejneru. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

416,8 - 150,0 266,8 

5279 110 Záležitosti krizového řízení j. n. 0,0 + 150,0 150,0 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

V tomto bodě jsme nepřijali usnesení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

1063/36/5/2018 Změna č. 2 Územního plánu města Přerova - vydání 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,          

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek                     

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 2 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), za použití § 43 odst. 4 a § 54 zákona              

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 171 

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 2 Územního 

plánu města Přerova formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na 

usnesení. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 omluven (Ing. 

Symerský). 
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5.2  Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

1. souhlasí jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, se zněním návrhu zadání regulačního 

plánu podle přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. schvaluje jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c), a § 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pořízení regulačního plánu podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

Stažení předlohy oznámil náměstek primátora p. Košutek v úvodu zasedání zastupitelstva. 

 

 

1064/36/5/2018 Cyklobus Bečva - sezóna 2018/2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr na zajištění provozu cyklobusu Bečva na léta 2018 a 2019 dle důvodové 

zprávy. 

 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů (smlouva o vzniku společnosti) 

při zadání veřejné zakázky zajištění provozu cyklobusu Bečva v letech 2018 - 2019 podle § 7 

zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů 

a podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva je uvedena v 

příloze č. 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, p. Zácha), 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

1065/36/5/2018 Využití hotelu Strojař 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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VARIANTA I.: 

1. schvaluje revokaci bodu 4, usnesení ZM č. 672/23/6/2016 ze dne 12.12.2016, kterým uložilo 

Radě města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž zahrnující oblast vymezenou 

ulicemi Velká Dlážka, Brabansko, nábřeží Rudolfa Lukaštíka za podmínky schválení záměru 

zastupitelstvem a zajištění finančního krytí a výsledky soutěže předložit k projednání na 

Zastupitelstvu města Přerova 

 

2. schvaluje pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem "Využití hotelu Strojař" 

bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. zpracovat projektovou dokumentaci a 

regulační plán. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

279 150,3 * + 3 292,0 282 442,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 025 Projektové dokumentace (investice) 12 330,3* + 3 292,0 15 622,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

 

VARIANTA II.: 

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 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

279 150,3 * + 8 000,0 287 150,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  025 Projektové dokumentace (investice) 12 330,3 * + 8 000,0 20 330,3 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Vrána: 

Dostáváme se opět k hotelu Strojař, který máme celkem často, tady na zastupitelstvu. Na minulém 

zastupitelstvu jsme se neshodli na tom, jakou cestou půjdeme. Proto ten materiál jsem stáhl, abychom 

se sjednotili v názoru, jestli půjdeme cestou vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, nebo 

cestou pouhého projektu, projektové dokumentace a regulačního plánu. 

Dne 1.2. byla schůzka týmu, který se Strojařem už 2 roky zabývá, kde byli zástupci skoro všech 

politických klubů, byli tam i zástupci úředníků, kterých se to týkalo. 



38 

 

Došlo ke shodě, nebo domluvili jsme se tak, že budou na dnešní zastupitelstvo předloženy obě 

varianty s tím, že ten pracovní tým doporučuje variantu levnější, a to nepokračovat v architektonicko-

urbanistické soutěži, ale vypracovat pouze projektovou dokumentaci a zpracovat regulační plán. 

Máte tedy předloženy dvě varianty: 

- Varianta I. je bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže. Čili má 3 

body.  

Bod 1. je revokace bodu 4, usnesení ZM č. 672/23/6/2016 ze dne 12.12.2016, kterým uložilo Radě 

města Přerova zajistit architektonicko-urbanistickou soutěž.  

Bod 2. je schválit pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s názvem "Využití hotelu Strojař" bez 

vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. zpracovat pouze projektovou dokumentaci a 

regulační plán. 

Bod 3. je schvaluje následující úpravu rozpočtu, kterou máte v materiálu. 

- Varianta II. je uspořádání architektonicko-urbanistické soutěže, čili 

usnesení je: 

Bod 1. je schvaluje zvýšení předpokládané hodnoty zpracování projektových dokumentací, které 

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

mil. Kč vč. DPH. 

Bod 2. je schvaluje rozpočtové opatření, které máte v tabulce. To je vše. 

Já navrhuji, byl bych rád, a to je můj osobní názor je, aby aspoň jedna z těchto alternativ prošla, ať se 

někam pohneme. Já nikomu nebudu mít za zlé, že nechce architektonicko-urbanistickou soutěž nebo 

chce. Já bych byl rád, aby alespoň jedna z těchto alternativ prošla. Ať se někam pohneme. Já nikomu 

nebudu mít za zlé, že nechce architektonicko-urbanistickou soutěž nebo chce. Já bych byl rád, aby 

aspoň jedna z těchto alternativ, prosím, prošla. 

Vím, že minule s tím byl problém, s tou architektonicko-urbanistickou soutěží. 

Já bych byl rád, abychom hlasovali nejdříve o variantě II., čili dávám návrh, aby se hlasovalo o 

variantě II., čili architektonicko-urbanistická soutěž a potom varianta I.  

Řeknu důvod, protože pokud architektonicko-urbanistická soutěž neprojde, tak já věřím, že tady 

budou lidé, kteří pro to hlasovali, budou chtít, aby se to opravdu posunulo dál, že by třeba hlasovali 

pro tu pouhou projektovou dokumentaci. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Já nejprve, Finanční a rozpočtový výbor, tam jsme nepřijali ani k jedné variantě většinové stanovisko.  

Teď v rámci diskusního příspěvku, mně stále mrzí a navazuji na ten příspěvek, který jsme měli u 

Chemoprojektu, prostě my nejdříve bombasticky vypálíme, co tady pro město Přerov uděláme a pak 

skončíme u toho, že fakt ten panelák oblepíme polystyrénem a budeme se tvářit, jací jsme obrovští 

zastupitelé s výhledem, jak to město posouváme dál, jak se k němu stavíme. Je to panelák.  

Já bych byl hrozně rád, aby to místo bylo kultivované potom, co skončíme s tímto projektem za 140 

nebo 160 milionů a byl bych rád, abyste si v hlavě srovnali, jaký je to poměr a částka o které se teď 

bavíme. Ale přitom může mít zásadní vliv na to, jakým způsobem to území tam budeme rozvíjet. 

Abychom vůbec měli představu. A my jsme tak daleko, že vůbec opouštíme celou architektonickou 

soutěž, prostě to nechceme. Nám stačí skutečně jenom ten projekt. To znamená ten polystyrén a natřít 

to správnou barvou, aby to zaniklo.  

Já prostě proti tomu budu bojovat, protestovat, nepodpořím tu nižší variantu. S mým hlasem 

nepočítejte v té úsporné variantě, protože si myslím, že má ambici po nás zanechat, možná 

nepovedený projekt. To je můj názor v tuto chvíli. 

 

Pí Tomaníková: 

Byla jsem členkou jako předsedkyně výboru našeho v této komisi a tam zaznělo, že doporučíme jako 

první variantu tu nižší. 

Chápu, že třeba architekt by chtěl celou tu lokalitu upravit. Myslím si, Ing. Horký by řekl, děláme to 

na sto let. Ano, samozřejmě, ale kolik takových budov máme v Přerově a chceme rozšířit o další 

nějakou zříceninu i v této lokalitě a pak žádat o dotaci na zbourání.  

Proto my se přihlásíme k variantě I. Prosím, aby se první hlasovalo o variantě I. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Krátká poznámka. Není třeba prosit, je to protinávrh. Rozumím tomu tak. 

Paní Tomaníková protinávrh proti návrhu Ing. Vrány, hlasovat nejdříve o variantě I. 

 

Ing. Tužín: 

Zaznívají tady pořád stejné argumenty a cítím potřebu je uvádět stejnými slovy zase na pravou míru.  

Nepředpokládejme teď a nepřebírejme tu argumentaci, která tady zaznívá, že běžný projektant, 

nearchitekt, který bude ten projekt třeba zpracovávat, pokud vyjde varianta I. je nějaký neumětel, který 

neumí navrhnout nic jiného, než oplácání polystyrénem a to ještě nevkusně. To jsou ti lidé, kteří ty 

projekty dělají, tak je dělají celý život, mají nějaké estetické cítění a také umí pracovat tak, aby to 

nějakým způsobem vypadalo. Já mám opravdu pocit, že patent na zdařilé projekty si opravdu dělají 

architekti a v okamžiku, kdy to neudělá architekt, tak to nebude stát za nic. Tak to tady opravdu 

vyznívá a já se proti tomu musím ohradit. Já jsem projektant, také jsem leccos vyprojektoval a mám 

pocit, že to, co za sebou nechávám, nejsou žádné zmetky, za které bych se měl stydět. Opravdu ten 

vliv komory architektů opravdu dosáhl stádia, kdy my téměř máme panickou hrůzu z toho, že by nám 

něco navrhoval někdo jiný než architekt.  

Já ctím kolegy architekty, vím, že kdybychom dělali zámek, nebo nějaký hodnotný park typu 

Michalov, tam architekt má smysl aby byl, aby působil, protože je tam vysoká estetická hodnota. Ale 

Strojař je panelák, celá řada paneláku ve městě Přerově byla opravena, byla opravena bez asistence 

architekta, přesto fungují a vypadají mnohdy docela dobře a já si myslím, že ta oprava rekonstrukce 

toho Strojaře zásadně nezmění dispozici. On nebude jinde, nebude vypadat jinak, bude to pořád 

Strojař a já si myslím, že to není ani tak v centru ani to není tak hodnotná architektura od věhlasného 

Le Corbusiera, abychom to museli svěřovat architektovi a báli se ztráty nějakých obrovských hodnot. 

Je to prostě rekonstrukce paneláku, kterých se tady dělaly desítky a já vůbec nevidím problém v tom, 

že desítky rekonstrukcí paneláků v Přerově dělaly desítky obyčejných projektantů. Je to funkční, 

esteticky neurážející, a kdyby se tento scénář zopakoval v případě Strojaře, tak se podle mě vůbec nic 

nestane.  

Já jednoznačně podporuji variantu I. 

Mám rád kolegy architekty, rád se s nimi pobavím, ale nerad bych, aby si udělali na jakékoliv práce 

monopol v Přerově. To by byla chyba. Děkuji.  

 

Ing. Hermély: 

Já jsem se zúčastnil toho zmiňovaného projektového týmu. Spoustu věcí z toho, co jsem chtěl říct, řekl 

kolega Tužín.  

Já nesouhlasím tady s tím tvrzením, že půjde o oblepení polystyrénem. Je to otázka přesnosti a 

pregnantnosti zadání tomu architektovi, nebo tomu projektantovi, který přesně by měl vědět, co od 

toho očekáváme a do jaké míry to splníme.  

Nepadl tady jeden argument z toho projektového týmu, který tam byl docela podstatný, a proto 

převážila zřejmě většinově ta varianta I., to znamená ta levnější a úspornější, a to že není reálně 

v silách města v dohledné době celou tuto lokalitu revitalizovat. V podstatě budeme zpracovávat 

soutěž, urbanistickou studii na něco, co se bude realizovat někdy v nějaké blíže nespecifikované 

budoucnosti, možná horizontu desítek let, kdy ty potřeby města mohou být zcela odlišné od stávající 

situace. Proto tento argument já respektuji. Je pro mě dost důležitý v tom rozhodování.  

Další věc, kterou jsem chtěl uvést, v tomto materiálu je uvedené stanovisko VPRID, jehož jsem 

předsedou. To stanovisko bylo aktuální k zasedání minulého zastupitelstva, které v rámci diskuse 

rozproudilo tu diskusi a vzneslo nové argumenty, které v době toho projednávání výbor neměl úplně 

k dispozici a které v podstatě vyplynuly až v rámci diskuse tady tohoto zastupitelstva. 

Na minulém VPRIDu výbor byl informován mnou a panem Markem Dostálem o projednávání této 

situace v tom projektovém týmu a o tom výstupu, že projektový tým se spíše přiklonil k té levnější 

variantě a výbor k tomu nepřijal už žádné usnesení s tím, že to respektoval, jakoby směr nebo 

rozhodnutí toho projektového týmu.  

Zápis z výboru máte k dispozici až dnes, protože jsem byl minulý týden mimo Přerov. Nebyl jsem 

schopen tento zápis podepsat. Podepsal jsem ho až dnes a máte ho dnes v mailu. Proto to říkám. 

Upřesňuji to nyní ad hoc. Děkuji za slovo. 
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Ing. arch. Horký: 

Já jsem si také připravil svůj příspěvek. Poprosil bych o prezentaci, kterou bych rád vysvětlil některé 

věci, protože si nejsem tak docela jistý, že všichni rozumí projednávanému předmětu, tohoto bodu. 

Kladu si otázku, jestli skutečně chceme prostavět 121 milionů bez architektonické soutěže. Myslím si, 

že to je špatný nápad. Takto vypadá hotel Strojař a u toho chvíli zůstaneme. My totiž neřešíme pouze 

tu dominantní budovu, která tam stojí, ale řešíme i přiléhající budovy, objekty B a C, případně rezervu 

na nějaký dům pro komunitní bydlení seniorů a podobně jako jsme řešili v lokalitě průpichu, bychom 

měli řešit celou lokalitu, co se týče maximální zástavby a stavební čáry.  

Ono se řekne, shodíme dvě patra. Ale co se stane? Když shodíme dvě patra, může to dopadnout třeba 

takhle. Jednoduché, ale opravdu je to dominanta, kterou chceme na tom nábřeží, v kontextu dalších 

staveb, jako je třeba Sokolovna – památkově chráněný objekt? Most, který vzešel z architektonické 

soutěže nebo památník. 

Obecně je to problém výběru způsobu projektanta a problém předpokládané projekční ceny. Pojďme 

se na to podívat. Nejdřív soutěžní návrh, kdy máme vypsán předmět soutěže, doručí se nám několik 

návrhů, nedokážeme předem říct kolik a odborná porota určí vítězné pořadí. S vítězem a případně 

dalšími se pak v jednacím řízení bez uveřejnění uzavře smlouva a cena, za kterou bude zpracovaná 

projektová dokumentace, to je ten balíček úplně dole. Pokud půjdeme podlimitní veřejnou zakázkou 

na služby, my poptáme projektovou dokumentaci, dostaneme nabídky za nějaké peníze. Otázka, třeba 

dostaneme i za 1,9 mil. Kč, ovšem, protože jsme v podlimitní zakázce, tak musíme najít ještě další 

hodnotící kritérium. Nevím, jaké bude. Podepíšeme cenu a na konci dostaneme projektovou 

dokumentaci. Zdánlivě je to to stejné. 

Ale na dalším obrázku zjistíme, že je drobný, ale zásadní rozdíl. My se u té podlimitní veřejné zakázky 

na služby dovíme to, co dostaneme, úplně na konci toho procesu. My nemáme právo si vybrat.  

Na začátku soutěže o návrh si vybereme projekt na základě toho, co nám přinese. V tom druhém 

procesu si vybíráme projektanta na základě ceny a možná nějakého dalšího kritéria, kterým ale 

nemůže být návrh, jako součást plnění. 

Předpokládaná hodnota zakázky – když si přečteme důvodovou zprávu, tak se dozvíme, že rozdíl 

v cenách je dán zejména rozdílem hodinových sazeb architektů a projektantů. Nejsem si tak docela 

jistý. Česká komora architektů preferuje kalkulačku cen projektových prací. Když se podíváme na 

stránky České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, najdeme tam úplně 

stejný odkaz na stejnou kalkulačku. Ale také tam najdeme odkaz na stavební standardy a na ceny za 

projekty. Naopak je tu ještě nějaký sazebník Unika, se kterým si to srovnáváme. Pojďme se kouknout 

na ty stavební standardy cz., kde jsem nasázel předpokládanou hodnotu 100 milionů bez DPH, nějaká 

rekonstrukce, tak jak se to běžně dělá a dostáváme se na cenu cca 7,5 až 9,2 milionů korun za 

projektovou dokumentaci. Je to nějaké číslo. 

Když to zkusíme na konkurenční stránce, tak se dostaneme kousek níž, ale jsme na 6,4 milionech 

korun za projektovou dokumentaci při stejném rozsahu stavby. Trošku se to liší, ale pořád nejsme na 

těch 3,3 milionech. 

Takže, co je to ta Unika. Pojďme se na to podívat. Unika je takový software, který si může kdokoliv 

koupit, není veřejně dostupný, musíte za něj zaplatit 2.100 Kč a vydává ho osoba samostatně 

výdělečně činná, který není ani autorizovanou osobou. Podle toho se budeme rozhodovat? 

Když se tedy koukneme na tu Uniku, tak to zpracovala a vychází to, tak jak jsem si vyžádal bez DPH 

2,8 milionů korun. Je to poměrně podstatný rozdíl, oproti cenám, které podporují obě dvě profesní 

komory. Nadto jsem zapomněl podotknout, že architektonické soutěže, ačkoliv se nazývá 

architektonická, tak ze zákona je to soutěž o návrh a mohou si jí účastnit jak autorizovaní inženýři, tak 

i architekti.  

Slyšel jsem také argumenty, že se s tím udělat moc nedá. Nemyslím si. Tento obrázek ukazuji, kudy 

chodím. Je to panelák v Rimavské Sobotě, který byl představen ateliérem Gutgut na tuto stavbu. 

Mimochodem, vedoucí tohoto ateliéru je členem architektonické poroty na připravovanou soutěž. 

Další obrázek je příklad z Brna, který je podobný panelák jako Strojař. Přízemí je to skelet a má to 

pouze sloupy. Tohle je stav před rokem, tak to opravili a v přízemí vidíte, prosvítá světlo, je tam 

parkoviště. Originální nápad. Ale dostaneme ho takový? Nevím. 

Další klasický případ je město Rýmařov. Vyhlásilo soutěž na rekonstrukci panelového domu a 

v soutěži zvítězil návrh, který tím domem navrhl pasáž, aby se dalo procházet dál. Napadlo by to 

běžného projektanta? Možná ano, možná ne. Nevěděli bychom to na začátku. Potom nějaké příklady 
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ze zahraničí. Přestavba, snížení panelového domu v Anglii, nebo Německu, kde se to rozčlenilo. 

Samozřejmě, nemohu nepřipomenout, že i workshop studentský ukázal jisté možnosti, co se s tou 

hmotou dá dělat.  

Pojďme na dokumenty, které zastupitelstvo již schválilo. Strategický plán konstatuje a říká – za 

účelem zlepšení kvality prostranství a veřejných budov budou vyhlašovány architektonické a 

urbanistické soutěže o návrh a to zejména s předpokládanými náklady přesahujícími 20 milionů korun. 

Tohle jsme si schválili. My tady se chystáme utratit 100 milionů korun. Pokud půjdeme na vládní 

úroveň, vláda v České republice v roce 2014 schválila tzv. politiku architektury a stavební kultury, kde 

v opatření 4.2.1 říká, při přípravě významných budov financovaných z veřejných rozpočtů se 

doporučuje přednostně využívat architektonické soutěže a soutěže o návrh. Zodpovědnost, veřejná 

správa na úrovni krajů a obcí. 

Bavil jsem se o tom okolí. Lokalita Brabansko, bezpochyby. Jaká je hodnota toho místa a jaká je cena 

panoramatu na nábřeží řeky Bečvy? Je to nulová hodnota? Milion nebo sto milionů? Co jsme všechno 

ochotni dát za to, aby to panorama zůstalo kvalitní? To, že lokalita Brabansko je atraktivní si 

uvědomují investoři už hodně dlouho. Víme, že tam mohlo vzniknout třeba tady tohle, nebo tady 

tohle. Nebo jsme pořádali nějaké studentské práce, které ukázaly, že možnosti jsou další. Já netvrdím, 

který z nich je lepší. My nemáme tady momentálně z čeho vybírat. 

Rád bych svou prezentaci uzavřel tím, že pro Přerov chci to nejlepší, nikoliv nutně to nejlevnější. 

Proto podporuji vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já chci na začátek poděkovat kolegovi Horkému. Myslím, že ta prezentace na začátek byla výmluvná, 

přesvědčivá a výstižná. 

Ráda bych se zastavila u několika věcí. Nesouhlasím s panem Tužínem v jeho představách o tom, jak 

by se mělo v této věci činit, a to myslím si, že z velmi jednoduchého a přesvědčivého důvodu, doufám. 

Také si myslím, že nikdo nesnižuje práci projektantů. Ale hodlám tedy tvrdit, že projektant sleduje 

především účelnost, statiku a další podobné věci, kdežto od architekta čekám ještě nějakou přidanou 

hodnotu. Tou je například i estetika, začlenění do okolí té určité budovy. Všichni určitě známe 

sousloví genius loci – duch místa. Myslím si, že Přerov je město, které za posledních kolik let a byla to 

zejména éra socialismu, která pohřbila ducha místa naposledy, tak že toto město si zaslouží, abychom 

věnovali pozornost tak důležitým věcem, jako je právě duch místa, jakási atmosféra toho, že se člověk 

v tom místě cítí dobře, že to město vnímá jako příjemné pro život, jako pěkné, se vším tím, s čím se 

setkáváme v jiných daleko pohlednějších obcích nebo městech.  

Jednoznačně jsem za tu dražší variantu, i když jak jsem říkala minule, je to hodně peněz, ale myslím 

si, že nic jiného nám nezbývá, pokud chceme aspoň trochu napravit to, co se v Přerově udalo za kolik 

desetiletí a přispět k tomu, aby naše město bylo pěkné, účelné atd. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já se vrátím trošku k mým předřečníkům.  

Zaprvé, a to je důležitá věc, že na té schůzce jsme se jasně dohodli na tom, že ten čas, který jsme 

věnovali tomu projektovému týmu, bylo to snad tři čtvrtě roku, tomu Strojaři a z toho projektového 

týmu vzešly určité podklady pro tu urbanistickou soutěž, tak jsme se jasně dohodli, že tyto podklady 

by sloužily a byly by základem toho výběrového řízení. To je taková důležitá poznámka, že vlastně ta 

práce částečně nebude vyhozená do vzduchu nebo hozená do kamen.  

Druhá věc – pane Horký, opravdu tady shazujete práci projektantů. Ne, že ne. Vy jste to jasně řekl. 

Paní Netopilová sice řekla, že to neslyšela, ale já jsem to slyšel. Vy jste říkala paní Netopilová, že 

bychom tomu měli věnovat pozornost. My jsme ji právě věnovali, tu pozornost tomu Strojaři. Já teď 

nerozumím, na co jsme se tam vlastně setkali. Když jsme jasně dali signál k tomu, že jsme se 

domluvili na té variantě jedné. 

Ještě takový dotaz, proč jste, pane Horký, teda nepřišel? Jednak jste tam mohl být jako člen 

projektového týmu a jednak jste tam mohl být jako vlastně předseda klubu vašeho. Pan Zácha nemohl, 

já jsem člen toho projektového týmu. Nám to stačilo, měli jsme svůj názor, nějakým způsobem 

prezentovaný. Proč jste tam někoho neposlal? To jsou takové moje poznámky tady k tomu. 
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Ing. Vrána: 

Jak tady zaznělo, že chceme, aby to bylo pěkné město. Aby ty pohledy byly pěkné, já si troufám říct, 

že to chceme tady všichni zastupitelé. Každý na to má rozdílný názor.  

Já bych se vrátil k pár poznámkám, co tady padlo. Pan Hermély říkal, že není reálné pro statutární 

město, v dohledné době celou oblast revitalizovat. Že to padlo na projektovém týmu. Já se tedy 

omlouvám, jestli jsme byli na stejné schůzce s panem Hermélym, ale já si na to fakt nemohu 

vzpomenout. My jsme samozřejmě detailně financování neřešili, ale bavili jsme se o tom, že by to 

mohlo probíhat v etapách, ale toto byla předčasná debata, hledat způsob, kdy se to bude realizovat, 

v jakých etapách a tak dále. 

Ilustrace Ing. Horkého, jak tady byly promítnuty, jak ukazoval, že to bude vypadat zvláštně. Ono to 

vždycky, pokud zbouráme dvě patra, pět pater, prostě pro nás Přerovany, kteří máme zažitý ten 

pohled, tak jakákoliv změna bude vypadat zvláštně. Může se nám to líbit, nemusí se nám to líbit, ale 

zvláštně to asi bude vypadat, protože na to nejsme zvyklí. 

Já nejsem v oboru úplně kovaný, o kterém se bavíte, architekt versus projektant, ale já si myslím, že 

pokud by to bylo formou projektu, pořád my budeme moct ten projekt posoudit i po té vizuální 

stránce. My tam přece můžeme dát různé podmínky, nějakou třeba skicu v rámci toho projektu v rámci 

zadání projektových prací. 

Já jsem byl pro tu dražší variantu architektonicko-urbanistické soutěže, ale prostě na té schůzce, kde 

prostě někteří zástupci klubů chyběli, tak jsme si to prodiskutovali tak, že asi budeme, nebo já osobně 

budu pro tu levnější variantu. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Jedna poznámka věcná a faktická. Minule jsme debatovali více než hodinu. Pak bylo přerušeno 

jednání zastupitelstva, v zákulisí si sedli předsedové klubů. Byl z toho nějaký výstup. Mám tady 

otevřený zápis z minulého zastupitelstva, kdy opravdu ten materiál byl stažen a na základě toho byli 

svoláni předsedové klubů. Ten zápis z jednání projektového týmu, kde pokud předseda klubu nemůže, 

tak je to jeho odpovědnost, má tam poslat svého zástupce. Já jsem nemohl, poslal jsem svého zástupce 

Marka Dostála, který byl dlouhodobě i člen toho projektového týmu. Ale co hlavně, když si čtu znovu 

a znovu závěr z jednání toho projektového týmu, tak ten závěr je jednoznačný. Bylo dohodnuto, že obě 

varianty budou předloženy do rady a tyto obě varianty projedná i zastupitelstvo města. Přítomni 

členové projektového týmu a přítomni předsedové politických klubů doporučují variantu nepokračovat 

v soutěži. Vypracovat pouze projektovou dokumentaci a zpracovat regulační plán.  

Jestliže minule a předminule, když jsme projednávali materiál Strojař, se někteří tady, nechci říct 

omlouvali, bylo to nepříjemné, že koalice nekoalice, 35 lidí, možná 35 různých názorů, tak jsme se 

tady přehadovali, proto jednání bylo přerušeno, proto v zákulisí seděli předsedové politických klubů, 

proto vznikl projektový tým se zástupci všech klubů, volali jsme potom v čele s předsedou 

projektového týmu, aby tady byla jednota, ať tady neděláme opravdu divadlo jménem Strojař před 

občany a uteče měsíc, je tady nějaký závěr, i politický závěr a my tady zase tancujeme. Tak to 

respektujme, jsou předloženy obě varianty, pojďme o tom hlasovat a víme, jak jsme v klubech 

dohodnuti. To co tady říkáme, si opakujeme už po sté a je to pořád stejné. 

 

Ing. Tužín: 

Já už jenom stručně v reakci na kolegu Horkého.  

První věc – té soutěže o návrh se mohou zúčastnit jak projektanti, tak architekti. Já jsem to kolegovi 

říkal několikrát. A za tím názorem si stojím. Pokud ta komise bude složena z architektů a posuzovaní 

budou architekti, jako členové jejich komory architektů a potom projektanti, jako členové konkurenční 

komory, tak si příliš nedělám iluze o tom, že to posuzování by bylo nestranné. To je podle mě střet 

zájmů, protože tam budou víceméně v konkurenční pozici vystupovat proti sobě dvě skupiny 

projektantů a architektů, ale ti hodnotitelů budou členové jenom jedné skupiny, a to jsou architekti. 

Poznámka dva – k ceně projektových prací. Cena projektových prací podle těch kalkulaček, co tam 

byly, je podle mě téměř nereálná. Pokud se člověk účastní jakékoliv soutěže a chce vyhrát, tak prostě 

musí jít na ceny výrazně nižší. Dokonce ani ceny podle Uniky, které tam byly prezentovány jako ceny 

nejnižší, mnohdy neodpovídají a musí projektanti v soutěžích nabízet ještě nižší ceny, než jsou podle 

Uniky. To prostě určuje trh. To mohou klidně prohlásit, že ideální chleba by stál 120 Kč, ale prostě 

reálně, pokud by některý pekař pekl chleba za 120 Kč, tak ho neprodá. To je úplně stejná situace.  
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Třetí věc – nejzásadnější – já mám pocit, že tu málokdy zaznívají věci, které souvisí s prací architektů. 

Zatím to vyznělo jenom tak, že práce architekta je vždycky dobře. Já jsem se mnohdy potkal, i 

v Přerově, teď možná budu konkrétní, když jsme řešili první etapu revitalizace sídliště Budovatelů, tak 

tam přišli kolegové architekti a já jsem ten přízemní projektant a já jsem jim říkal, udělejte normální 

věci, které dělám já, jako projektant. Dopadlo to tak, že páni architekti z nějaké firmy z Ostravy přišli 

s opravdu neotřelými řešeními. Zapuštěné chodníky, ztržený betonový povrch monolitický, co jsem 

nikdy ani neviděl, že by se u obyčejných chodníků navrhovalo. Když jsem se nad tím podivil, tak 

říkali, že neznám svět. Když jsem říkal, doufám, že tam necháte ty obrubníky, jsou ze žuly, no vy jste 

se zbláznil, všechno bude nové. Říkám, co je špatného na žulovém obrubníku, když má za sebou 40 let 

a vydrží 150 let? Vy tomu nerozumíte, to je ta estetika. Já jsem říkal, dobře, já takovou rekonstrukci, 

znám, vím, za kolik peněz jsem schopen takovou rekonstrukci veřejných prostranství udělat. Myslím 

si, že za 5 až 6 milionů by to bylo. Pánům architektům to vyšlo za 40 milionů.  

Oni to všechno myslí hrozně dobře, mnohdy, ale nehledí na peníze. A co je nejhorší, to tady 

nezaznělo, architekt má svá autorská práva a jestli si myslíte, že může přijít město Přerov a říct, ne, my 

to nezaplatíme, my chceme něco jiného a jednoduššího, tak architekt řekne pozor. To je můj 

architektonický návrh, na ten mám autorská práva a já tvrdím, že to podle něho musí být. A velmi si 

omezuje město svou možnost říct ne. Protože právě autorská práva velmi výrazně omezují možnost 

města ten návrh ovlivňovat, třeba ve smyslu finančním. Jestli jsme si vědomi těch rizik, je to 

v pořádku. Myslím si, že bychom si jich měli být vědomi. To je vše. Díky. 

 

Ing. Kohout: 

Profesní lobby odmítám komentovat. V mém oboru jsou IT pracovníci za 500 Kč za hodinu, ale i za 

10.000 Kč. To je prostě přitažené za vlasy. Kvalitní práce se prodává. 

V druhé řadě, když navážu na tu diskusi, která tu proběhla, tak jenom telegraficky – podseknutím této 

soutěže si zaděláváme na to, že ve finále dospějeme k nekvalitnímu návrhu. Pokud postavíme 

nekvalitní návrh, tak jsme to zadělali na sto let a je vymalováno. Hotovo. A my to nechceme ani 

posoudit, nechceme architektonickou soutěž, protože se bojíme investovat do budoucnosti tohoto 

města. Přitom jsme si vymysleli projekt více než za 100 milionů korun na Strojaři. Tuhle odpovědnost 

nejsme ochotni nést v nejkrásnějším místě. Já podléhám emocím, ale myslím si, že ta chvíle si to 

zaslouží.  

V tuto chvíli ještě přečtu dopis od pana profesora, emeritního ředitele muzea umění Olomouc. Je to 

z diskuse mezi panem Horkým a jím. „Vážený pane architekte. Prostudoval jsem si předložený 

materiál, a protože jsem se v minulosti několikrát zabýval přerovskou moderní architekturou, rád bych 

k němu připojil svůj názor. Domnívám se, že nábřeží, na kterém hotel stojí je v rámci přerovského 

urbanismu i architektury velmi významným celkem. Tvoří jej několik pozoruhodných staveb. Mimo jiné 

administrativní budova elektrárny, Sokolovna, nový most a Památník jednoty bratrské. Domnívám se 

dále, že vzhledem k dominantnímu postavení hotelu Strojař by bylo velmi vhodné řešit jeho novou 

podobu na základě architektonické soutěže, z níž by vzešlo nejvhodnější řešení. Zasloužilo by si to jak 

samo místo, tak pověst Přerova jako kulturního města, jež se systematicky věnuje zkvalitňování svého 

obrazu a úspěšně tak v tomto směru navazuje na bohatou, zejména meziválečnou tradici. V souměstí 

Olomouc, Prostějov, Přerov si tak léta udržuje čestnou první pozici.“ 

Já bych chtěl jenom dodat, že opravdu v tuto chvíli bojuji za to, aby to toto místo naplnilo toho ducha. 

Ten potenciál, který v sobě má. 

Prosím Vás, ve vztahu k té investici je to marginálie. Ale hádáme se tady jako koně. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jenom krátce, bylo tady řečeno něco o autorských právech. Já jsem se chtěl zeptat pana Horkého, 

jestli už má vyřešená autorská práva nebo svolení ohledně autorských práv s tím původním 

architektem. Už jsem se tady ptal jednou, tak se chci zeptat znovu. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Někdo bude věcně reagovat? Paní Tomaníková se připraví. 
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Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování: 

Pár slov k autorským právům. My jsme oslovili dva tvůrce toho systému toho panelového domu. Je 

předpoklad, nemáme ještě uzavřený vyloženě smluvní vztah, ale že k té soutěži námitky nějakým 

způsobem nemají, takže ta soutěž určitě proběhne, ale já myslím, že ta autorská práva, jak byly 

zmíněné, že se spíše jedná o autorská práva, ta další autorská práva, to znamená z autorského návrhu, 

co vlastně vznikne, pak už samozřejmě musí ctít ten návrh a podle toho návrhu pak ty projekty 

zpracovávat. Myslím si, že k těm původním návrhům, že tam problém zřejmě tedy nebude.  

 

Pí Tomaníková, faktická: 

Chtěla bych jenom podotknout, že na posledním zastupitelstvu převážná část byla pro tu nižší částku 

do těch projektů investovat a divím se, prostřednictvím řídícího tohoto zastupitelstva, panu Kohoutovi, 

že nepřesvědčil finanční výbor, když přesvědčuje nás. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já vás prosím, neupadejte o tak závažné věci do hádek, osobních půtek a sporů. Nevyvolávejte emoce 

kolem toho, jestli se mu podařilo, nebo nepodařilo na finančním výboru přesvědčit. Nechejte stranou a 

pojďte k věci.  

 

Ing. Kohout, faktická: 

Nepodařilo se mi přesvědčit ani u jedné varianty. Je to korektní sdělení.  

 

Ing. Holan:  

Já bych chtěl zareagovat na to, jak tady bylo řečeno, architektonická soutěž. Architektonická soutěž, 

jestli o tom něco víte, tak je to soutěž anonymní, kde jsou zvlášť obálky se jmény, zvlášť jsou 

v obálkách jednotlivé soutěžní návrhy. V komisi nesedí jen samí architekti, sedí tam i z magistrátu 

někdo, sedí tam i inženýři. Takže nestrašte tady, že budou vybírat architekti jen architekty. Je to holý 

nesmysl. To je zaprvé. 

Zadruhé – na takovou velkou a významnou plochu, která je mezi Sokolovnou a Velkou Dlážkou se 

sluší, aby se vypsala architektonická soutěž.  

Já jsem pro variantu II. a doporučuji ji. 

 

Pí Jandová: 

Nepočítala jsem, že to bude tak složitá situace, a že to bude takto nepochopeno. Já jsem samozřejmě 

zastáncem té architektonické soutěže hlavně proto, že je to v takové lokalitě, která je pro Přerov tak 

významná, cenná a hodnotná, máme tady řeku v centru města, což řada měst nám závidí. To místo 

vedle Sokolovny, v blízkosti Tyršova mostu, je poslední lokalita v centru města, kde se dá vlastně 

ještě stavět, něco vymyslet a dokončit tu výstavbu v blízkosti té úžasné řeky Bečvy. To místo je 

nejstarší přístupová část do města v blízkosti Tyršova mostu. Mně přijde neuvěřitelné, že navýšení té 

částky v souvislosti s tím, jaký to má význam, že byste to nechtěli podpořit. 

Na most jsme také dělali soutěž. Pokud by se dělalo náměstí, to má úplně stejnou hodnotu. Náměstí 

TGM jako tamto místo v lokalitě Brabansko, v sousedství památky jako je Sokolovna. 

Když se chystala soutěž na Tyršův most, tak si vzpomínám, že se dělal posudek u firmy z Brna, což je 

špičkový odborník na posouzení krajinného rázu. Tehdy v tom posudku bylo zdůrazněno, jak je to 

významné místo toho nábřeží, jak by tam měla se udělat celá urbanizace nejen ten most, ale celé to 

území by se mělo do budoucna vymyslet a postupně realizovat.  

Chci říct, že tím, že teď vynaložíme víc peněz, tak současně investujeme do budoucnosti, protože v té 

lokalitě už budeme mít vymyšlený urbanistický návrh celé té lokality. Vždyť to tam vidíte, které to 

území by to zahrnovalo. Nejedná se jenom o ten Strojař.  

Proto bych vás velmi žádala, abyste se nad tím ještě jednou zamysleli a tu soutěž opravdu podpořili. 

Děkuji. 

 

Ing. Střelec: 

Musím říci, že jsem na vážkách, protože i já jsem na minulém zastupitelstvu prezentoval to, že 

nesouhlasím s částkou 8 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace. Musím ale říci, že na 

Finančním a rozpočtovém výboru jsem nehlasoval ani pro jednu ani pro druhou variantu z jednoho 
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prostého důvodu. Já jsem na minulém zastupitelstvu rozporoval zpracování projekční dokumentace 

pro rekonstrukci hotelu Strojař za těch 8 milionů korun, ale nebyl jsem proti částce 1,8 mil. Kč, která 

jak jsme se tady bavili s panem Horkým, byla náklad na tu architektonickou soutěž. Ta bohužel, z té 

varianty I. úplně vypadla. Já jsem říkal, že se mi zdá, podle mého názoru, a to si tady pouze 

vyměňujeme názory, nehádám se s nikým a prezentuji svůj názor, který je stabilní, že jsem podpořil 

náklady na konání soutěže, které jak mi potvrdil pan Horký a možná mi to potvrdí i teď, by pokryly tu 

architektonickou soutěž, ten výzor toho území, jaký tam je, ale nesouhlasil jsem s tím, aby náklady na 

projektovou dokumentaci i realizaci a rekonstrukci byly 8 mil. Kč. Já jsem potvrdil, když se podíváte 

na tu poslední tabulku, tak jsem potvrdil de facto částku 5,5 mil. Kč, která tady byla zmíněna minule. 

Kupodivu, teď jsme na částce 3.520.000 Kč, a proto musím otevřeně říci, že já nebudu hlasovat ani 

pro tuto nižší částku.  

Teď jsem na vážkách, pro co mám hlasovat. Třetí varianta tady není, ale pokud vím, tak hlavní diskuse 

v minulém zastupitelstvu byla to, že to byla ta realizační projektová dokumentace za 3,5 mil. Kč nebo 

za 8 mil. Kč. Nikdo tady nezpochybnil konání architektonické soutěže, pokud si vzpomínám, za 1,8 

mil. Kč. Bavili jsme se pouze o tom navýšení 3,5 mil. Kč nebo 8 mil. Kč.  

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych apeloval prostřednictvím pana primátora na paní Tomaníkovou, jestli by nezvážila stáhnutí 

svého protinávrhu, abychom první hlasovali o té dražší variantě a potom o té levnější variantě. Protože 

předkladatel doporučoval první hlasovat o variantě II. Je to předseda té pracovní skupiny, vyslyšel 

bych jeho přání. Děkuji. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já jsem členem projektového týmu. Posledního jednání jsem se nemohl zúčastnit, nicméně ta diskuse 

je naprosto zbytečná. Všechny kluby měly své zástupce v tomto projektovém týmu. Projektový tým 

projednával, diskutoval, mohu to potvrdit, protože jsem se těch schůzek, kromě té poslední, zúčastnil. 

Probírali jsme tyto argumenty, které probíhají tady. Tak proč jsme si zvolili projektový tým, který 

něco navrhl, navrhl hlasovat o dvou variantách a my tady už dlouho a dlouho diskutujeme o tom, co 

mohlo být prodiskutováno v projektovém týmu. 

Já samozřejmě budu podporovat návrh projektového týmu. 

 

Pí Tomaníková, faktická: 

Chtěla bych odpovědět panu Navrátilovi, který mi doporučil, abych stáhla svůj návrh. Nestáhnu ho. Je 

mi líto, ale pan Vrána, který řídil naše setkání, tam řekl, že bude předložena varianta I., na které jsme 

se tam dohodli. Že z toho odešel, a dává protinávrh, to je jeho věc, má na to právo, je zastupitel města, 

ale já nestahuji svůj návrh. 

 

Ing. Střelec: 

Já se nehlásím. Tam se hlásil pan Gala, asi s věcnou připomínkou. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dáme slovo občanovi, já jsem ho viděl. 

 

p. Čechál, občan Přerova: 

Jsem stále občanem města Přerova. Budu mluvit o čtyřech bodech. 

Zaprvé – cítím určitou malost. Když jsem tady byl v lednu, tak architektonická soutěž byla 

automaticky součástí všech možných variant a řešilo se pouze to, jestli se přidá 5 milionů korun na 

zpracování projektové dokumentace nebo ne. Teď cítím krok zpátky. Najednou z varianty I. úplně 

vypadla architektonická soutěž. Osobně mi nejde na rozum proč a řeší se znovu 5 mil. Kč, jestli tak či 

tak. Dovolím si říct dalších pár čísel z nedávné historie. Poslední zastupitelstvo minulého volebního 

období schválilo usnesením koupi Strojaře do 40 mil. Kč. Toto se samozřejmě dozvěděl nějaký 

budovatel ubytoven a nabídl Ministerstvu obrany, které tehdy objekt vlastnilo částku něco nad 40 mil. 

Kč s tím, že zde vybuduje další ubytovnu. Naštěstí toto zastupitelstvo bylo dostatečně prozíravé, a 

když se naskytla možnost koupit objekt do vlastnictví města, tak to udělalo, a přesto, že by teoreticky 

cena hotelu mohla být nižší, tak za to dalo ty peníze právě proto, abychom měli v moci nás měšťanů 
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vytvořit tam to, co chceme. Další číslo, které už tady padlo, je 121 mil. Kč, což je odhadovaná cena 

všech budoucích stavebních prací. Máme zde přes 40 mil. Kč, které jsme dali za objekt, 120 mil. Kč, 

které odhadujeme za cenu prací, tedy 160 mil. Kč a my řešíme, nějakých 5 mil. Kč jestli ano nebo ne, 

jestli tam tu soutěž si můžeme dovolit, nebo ne. Je to tak malé číslo vůči těm celkovým nákladům, že 

mi to nejde na rozum, proč tenhle odpor, proč tohle dilema.  

Půjčím si příklad z nedalekého Zlína. Je to město dvakrát větší než Přerov. Nevím, proč jsme tak malí, 

že si řekneme, že jsme poloviční. Je 40 km vzdálené a přesto tam, tamější kongresové centrum 

projektuje světově proslulá architektka Eva Jiřičná. Jsou o tolik ve Zlíně lepší, než jsme my v Přerově? 

Jsme opravdu tak malé provinční město, že si to nemůžeme dovolit? Opět mi to nejde na rozum. 

Dovolím si končit slovy, budu citovat: „lépe mířit ke hvězdám a minout se, než namířit do kupky hnoje 

a trefit se.“ Děkuji za pozornost. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického plánování: 

Pár slov k panu Střelcovi.  Na prezentaci pana Horkého to bylo vysvětleno. Ten 1.8 mil. Kč to není 

jenom za konání té soutěže, to je v podstatě za odměny a za ceny těch porotců. Ta soutěž musí 

samozřejmě v něco vyústit. To znamená, že vyúsťuje vlastně v to jednací řízení bez uveřejnění a to je 

v uvozovkách ten kámen úrazu, to neznamená, že uděláme projekty třeba jenom za 3, ale uděláme 

soutěž za 1,8 mil. Kč. To takhle nejde. To jsou spojité v podstatě nádoby, takže 1,8 mil. Kč máme na 

soutěž, pokud bychom pokračovali dál, musíme přidat 8 mil. Kč a pak je dalších 150 tisíc Kč za 

regulační plán. Tak to je. Děkuji.  

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já navrhuji hlasovat první variantu II. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To je protinávrh proti paní Tomaníkové? Dobře, děkuji. 

 

p. Pospíšilík: 

Já navrhuji hlasovat pro variantu I. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já vás prosím, ten problém, který řešíme, je jeden z nejvážnějších za posledních padesát, sedmdesát 

let. Nehrajte divadlo téměř loutkové. Uchopte tu vážnost se vším všudy, spíš vevnitř přemýšlejte, jestli 

ta čísla mají pro vás význam nebo ne. Pro mne nemají. Já chci jenom to nejlepší, a to určitě vzejde 

pouze z architektonicko-urbanistické soutěže. Podívejte se na urbanismus Corbusiereho ve Zlíně. Tam 

je někde začátek té velikosti toho města a ne malosti. 

 

Ing. Vrána, faktická: 

Teď se tady nemusíme předhánět o to, jestli bude varianta číslo I. nebo II. 

Budeme hlasovat o protinávrhu, jakou metodikou se bude hlasovat. Když neprojde návrh paní 

Tomaníkové, tak se bude hlasovat o Vránovi, a když neprojde, tak se bude hlasovat podle původního. 

Nemusíme teď dávat dvacet protinávrhů. Já nad tím ztrácím smysl. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Pane primátore, jenom fakticky, Corbusier ve Zlíně byl a s baťovými projektanty se naopak nedohodl 

a měli naprosto rozdílné názory. Tak myslím si, že to co jste teď řekl, svědčí poněkud o vaší 

neznalosti. Já vám k tomu mohu poskytnout literaturu, jestli chcete. Časopis Stavebnictví. Teď jsem o 

tom zrovna četl. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Tužín, já se s vámi vůbec nechci přít. Vy umíte pouze urážet a prosazovat své ego. To je vše, co 

k tomu mám. To co jste řekl, je nesmysl a lež. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Podléhám té malosti a stahuji svůj návrh.  
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p. Zácha: 

Nikdy jsem to neudělal, udělám to poprvé. I když je přihlášený pouze jeden občan, kterému pan 

primátor určitě dá slovo, protože je přihlášený do diskuse. Kdyby kdokoliv, jakkoliv reagoval, já 

dávám návrh na ukončení diskuse, protože jsem si během této hodiny stihl přečíst celý zápis 

v tomto bodě z ledna. To je nemlich to samé. Proto bylo svolané jednání předsedů klubů, proto jsme se 

v klubech měli dohodnout a předpokládám, že jsme takové partaje, že když si to vyříkáme na politické 

půdě mezi sebou, tak pak táhneme za jeden provaz. Málokdy tady někoho lituji, ale je mi líto pana 

předsedy projektového týmu, protože si odseděl veškeré jednání projektového týmu, s architekty, 

s projektanty, s politiky. Ten závěr z toho dne 1.2. hovoří jasně. Já ho znova ocituji, pro vás pro 

všechny: „bylo dohodnuto, že obě varianty budou předloženy jak do rady, tak je projedná 

zastupitelstvo a přítomni členové projektového týmu i přítomni předsedové politických klubů 

doporučili variantu nepokračovat v soutěži, vypracovat pouze projektovou dokumentaci.“ 

Jestli tady se přehadujeme mezi sebou, jestli budeme hlasovat o variantě II. nebo o I. a když ne o I. tak 

o II., tam je předseda projektového týmu, ten navrhuje. Vždycky říká předsedající schůze, je to 

zpravodaj toho materiálu, je to jeho právo, tak pojďme hlasovat. Copak se bojíme, že to neprojde? 

Prosím, ukončeme tu diskusi a pojďme do toho Strojaře už konečně šlápnout. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Než dám slovo dalšímu, já bych trošičku z té důvodové zprávy. Rada se materiálem zabývala 8.2. a 

doporučila zastupitelstvu, zabývat se variantou I. i variantou II. Je to velmi jednoduché, zabýváme se 

oběma variantami. 

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Jak tady poslouchám pořád o té architektonické soutěži, o architektech a projektantech, takový 

jednoduchý příklad ze života. Přírodovědecká fakulta stavěla novou budovu před několika lety. Ta 

nová budova stála asi miliardu korun, Budova vypadá skvěle, ale ukázalo se, že úplně dobře 

nefunguje. Byla tam spousta technických problémů. Například se stalo to, že v létě se ta budova 

přehřívá. Nebyla vzduchotechnika dostatečně dimenzovaná. Řešilo se to s architektem, že by se na tu 

budovu umístili nějaké stínící prvky, ale co se stalo? Architekt řekl, v žádném případě. Protože 

architekt dal nějaký projekt a ten se musel držet. Místo toho, aby se instalovala stínící technika, tak se 

za mnoho milionů korun musela instalovat vzduchotechnika a klimatizace do celé budovy. Tím chci 

říct, že nemusí být vítězství, když to konstruuje architekt. 

Vy mluvíte o tom, že architektonická soutěž přinese spoustu různých návrhů a z těch je potom možno 

vybírat. Vzpomeňme si na soutěž o jednotný vizuální styl. Těch návrhů bylo zhruba 200. Rada se 

nedokázala shodnout na žádném vítězi. Celá soutěž byla k ničemu. Podobně paní Jandová zmínila 

výstavbu nového Tyršova mostu, který vzešel právě z architektonické soutěže. Byl nějaký vítěz a 

postavil se vítězný návrh? Nepostavil. Tím chci říct, že ta architektonická soutěž nemusí být vždycky 

úplně to nejlepší a ta jasná výhra. 

Pokud se bavíme o přímém zadání té projektové dokumentace, tak tady pan architekt Horký 

naznačoval, že my nevíme, co dostaneme na začátku. Že se to dozvíme až na konci. Já sám už mám i 

nějaký zkušenosti se zadáváním výběrových řízení. V okamžiku, kdy víte, co chcete, tak dokážete 

nadefinovat to výběrové řízení a dostanete to, co chcete. Pokud nevíte, co chcete, tak to je samozřejmě 

problém. 

Probíhal tady ten seminář studentů, ze kterého tady i pan Horký ukazoval nějaké ty obrázky. Já jsem 

měl za to, že ten seminář byl právě proto, abyste si byli schopni vybrat nebo nějakým způsobem 

nasměřovat, která ta varianta je pro to město zajímavá. Zdá se, že ten seminář byl k ničemu, protože 

tohle se zřejmě nestalo a já si pokládám otázku, pokud tedy nevíte, co s tím Strojařem chcete udělat, 

pokud nevíte, co z něj chcete mít, tak co děláte? Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Navaříku, proto děláme architektonicko-urbanistickou soutěž, abychom ten obraz dostali. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já bych upřesnil trošičku kolegu Michala Záchu v tom, že my se tady nedohadujeme mezi sebou, tady 

se dohaduje SpP versus ostatní.  
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Znovu se ptám, pane Horký nebo vás pane primátore, proč jste nepřišel na ten projektový tým a tam si 

to s námi nějakým způsobem nevyříkal. Proč to tady děláme teď. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já vám na to samozřejmě odpovím. Já mám od prvopočátku svůj názor na to území. Kdybyste dovolil. 

Poctivě jsem sledoval výsledek vaší práce. Diskutoval jsem o tom x-krát v okolí, s panem Vránou, 

nemám vůbec problém se s vámi o tom utkat, ale mám svoji představu a svůj názor. Kdybyste dovolil, 

tak ho nesu. A to je architektonicko-urbanistická soutěž. Protože cítím velikou odpovědnost za toto 

město. To je vše. 

 

p. Vyhlídka, občan Přerova: 

Pohybuji se tady v tom okolí Bečvy, narodil jsem se tady a Bečvu znám prakticky nazpaměť. Nikdo 

jistě nepochybuje o tom, že se mohu považovat za patriota. Divím se, že se pozastavujete nad 

možností architektonické soutěže, protože já osobně bych si přál, aby ta část, kde se denně procházím, 

aby byla udělaná s jakousi hodnotou na místě, které se dá považovat za mimořádné. Ta Bečva je 

opravdu klenot tady v našem okolí a toho bychom si měli vážit. Ta architektonická soutěž by byla 

vhodným řešením. 

 

p. Zácha: 

Tím, že se nikdo nehlásí, stahuji svůj návrh na ukončení diskuse. 

 

p. Pospíšilík: 

Stahuji svůj návrh. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Stahuje svůj návrh pan Pospíšilík a pan Zácha na ukončení diskuse. 

V podstatě nám nezbývá nic jiného než rozhodnout o protinávrhu paní Tomaníkové. 

Paní Tomaníková navrhla hlasovat o variantě I. 

Prosím, kdo je pro variantu I. 

Budeme nejdříve hlasovat o variantě I. 

Hlasujeme o protinávrhu ve variantě I. paní Tomaníkové. Hlasovat nejdříve o variantě I. Jak tomu 

mám rozumět paní Tomaníková? Jak rozumíte protinávrhu paní Tomaníkové, hlasovat nejdříve o 

variantě I. Řekla protinávrh. Je to tak? Paní Tomaníková, jaký jste dala protinávrh? 

 

Pí Tomaníková: 

Domnívám se, že bychom nejdříve měli hlasovat o pořadí. Protože já jsem změnila pořadí proti návrhu 

pana Vrány. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Malý moment. Tady to není takto. Protinávrh váš zněl, hlasovat nejdříve o variantě I. 

Já jsem se vás na to ptal, vy jste řekla, že je to protinávrh. Teď ho měníte. Tak ho prosím naformulujte 

tak, abych já tomu rozuměl a všichni ostatní si byli jisti. 

 

Pí Tomaníková: 

Domnívám se, že bychom měli hlasovat nejdříve o pořadí, jak budeme hlasovat a potom 

variantu I. samostatně. 

Ale můžu se mýlit, nejsem právník. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ne, ne. Teď jste to upřesnila. Tak to zachyceno nebylo. 

Takže nejdříve chcete hlasovat o pořadí, což je procedura a až vznikne nějaké pořadí, buď varianta II. 

nebo varianta I., pak budeme věcně hlasovat o variantě. Ano? 

Takže protinávrh paní Tomaníkové, hlasovat nejdříve o pořadí, jak budeme hlasovat. A teď, co 

budeme hlasovat. Co budeme hlasovat? O jakém pořadí? Paní Tomaníková, o jakém pořadí budeme 

hlasovat? 
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Tak já to zjednoduším. Budeme hlasovat ručně, nepoužijeme zařízení, protože to nejde. Tak prosím, 

kdo je pro, abychom hlasovali v tomto pořadí. Varianta I. a varianta II. Kdo je pro toto pořadí? 

Zvedněte ruku. Tajemník to spočítá. 

 

p. Neuls, faktická: 

To vzniklo na základě toho, že Petr Vrána, jako kolega řekl, že navrhuje, aby se hlasovalo o změně 

pořadí. Nejprve, aby se hlasovalo o variantě II. Paní kolegyně navrhla, nebo dala protinávrh, aby se 

hlasovalo nejprve o tom, že se bude řešit varianta I. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem tomu samozřejmě tak rozuměl. Pan Neuls to potvrdil. 

 

p. Marek Dostál: 

Uvidíme, jak zareaguje kolegyně Tomaníková. 

Já dávám návrh na usnesení, protinávrh, a ten bude znít: hlasovat v původním pořadí. To je 

varianta I. a pak varianta II. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To je protinávrh návrhu pana Vrány. 

 

p. Marek Dostál: 

To je protinávrh, ať z toho vylezeme ven. Hlasovat v původním pořadí, varianta I. a potom varianta II. 

 

p. Zácha, faktická: 

Toto už musím okomentovat. Vy jste vyzval, nehrajme tady divadlo. Nehrajme loutkové divadlo. Ale 

přátelé, vítejte v Kocourkově. Tady je předložen materiál, tam sedí zpracovatel, ten zpracovatel má 

nárok navrhnout o jaké variantě budeme hlasovat, on to navrhl, kolegyně dala protinávrh, že chce, aby 

se nejprve hlasovalo o variantě I. a my tady z toho děláme šaškárnu neskutečnou. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom pro upřesnění. Pan Vrána dal doporučující návrh, pokud čtu dobře. Doporučující návrh, pane 

Zácho, který není pro nás závazný. Ten protinávrh paní Tomaníkové už závazný byl, protože ho 

formulovala jako protinávrh. Já jsem o něm nechal hlasovat, nebo chtěl, vy jste mně sdělili, že takto 

paní Tomaníková nedefinovala, já se domnívám, že ano. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Pro mě je v tuto chvíli ta diskuse tak zmatečná, že prosím, aby bylo jasně a zřetelně před hlasováním 

sděleno, že hlasujeme o procesní věci, tedy o pořadí hlasování a pak teprve budeme hlasovat o tom 

samotném bodu. Prosím o upřesnění. 

 

Pí Tomaníková, faktická: 

Stahuji svůj návrh a v tom případě je to, co řekl pan Dostál v souladu s předloženým materiálem. To 

znamená varianta I. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Paní Tomaníková stahuje. Jediný protinávrh, který nám zůstal, je protinávrh pana Dostála. To 

znamená, hlasovat v původním pořadí, nejprve o variantě I. a potom o variantě II. 

Takže nechám hlasovat o variantě I., tedy o protinávrhu p. Marka Dostála. Hlasujte, prosím. 

 

Hlasování o variantě I. (protinávrh p. Dostála): 11 pro, 15 proti, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 

nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Konstatuji, že protinávrh nebyl přijat. Protože paní Tomaníková stáhla svůj návrh nebo svůj protinávrh 

zpět, jsme u doporučujícího návrhu pana Vrány, hlasovat o variantě II. Hlasujte prosím. Hlasujeme o 

doporučení, protože on má právo z toho, co navrhuje. 

 

 

Hlasování o variantě II.: 17 pro, 10 proti, 1 se zdržel, 5 nehlasovalo, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl),       

1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Konstatuji, že varianta II. neprošla. Nyní budeme hlasovat o variantě I., jak doporučil zpravodaj 

Ing. Vrána. Hlasujte o variantě I., doporučené panem Vránou.: 18 pro, 10 proti, 5 se zdrželo,         

1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

1066/36/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Demolice domu Kojetínská 

1831, Přerov“  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Demolice domu Kojetínská 1831, Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha, faktická: 

Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Protože panu náměstkovi nebylo rozumět, ale ani slovo. My ten 

materiál vidíme, my víme, o co se jedná. Ale ti, co sedí tady nebo to sledují v médiích, tak teď vůbec 

nevěděli, co pan náměstek říká. Absolutně nebylo slyšet ani slovo. 

Jestli máte cokoliv k diskusi, tak buď dejte návrh na přerušení zastupitelstva a pojďme si to vyříkat, 

ale nerušte jednání tohoto zastupitelstva. Prosím. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Jedná se o demolici objektu č.p. 1831, který je v současné době neobydlený. Demolice se týká 

nadzemních částí objektů. 

 

 

Hlasování:  28 pro, 5 nehlasovalo, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

1067/36/7/2018 Soukromá základní škola Acorn´s & John´s school s.r.o. - prodloužení 

smlouvy  
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000,- Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 05. 2012, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's 

school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 

příjemcem.  

Dodatek č. 1 upravuje: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000,- Kč na období od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019, 

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2018 do 15. 10. 2018 ve výši 33.333,- 

Kč a na období leden až srpen 2019 do 15. 02. 2019 ve výši 66.667,- Kč, 

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 

ze dne 21. 05. 2012 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 08. 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila k jednání o uzavření dodatku smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření a 

podpisu, 

 

3. schvaluje poskytování školního stravování žákům zapsaným do Soukromé základní školy 

Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných 

podmínek jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové 

zprávy na dobu určitou od 01. 09. 2018 do 31. 08. 2019. Tyto podmínky se vztahují pouze na 

žáky zapsané do jmenované školy v jejím sídle či na pracovištích situovaných v Přerově. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Já mám doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování:  27 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali, 2 nepřítomni (Ing. Měřínský, RSDr. Nekl), 1 omluven 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

8. RŮZNÉ 

1068/36/8/2018 Návrh na udělení čestného občanství 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání uděluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zákona               

č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn  a doplňků, čestné občanství panu 

Paulu Rausnitzovi u příležitosti jeho 90. narozenin - za záchranu a šíření dobrého jména Meopty 

Přerov v celém světě a za jeho vřelý vztah k městu Přerovu. 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

9. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCEH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

1070/36/9/2018 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 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Rašťák: 

Navrhuji vyjádřit se k záměru České pošty.  

Navrhuji toto usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. nesouhlasí s realizací záměru České pošty, s.p. zřídit poštu v Galerii Přerov a současně 

uzavřít pošty Přerov 1 na ulici Husově a Přerov 5 na ulici Trávník, 

V bodě 2. usnesení bude malá změna, místo slova ukládá pověřuje primátora Vladimíra 

Puchalského jednat s manažerkou České pošty, s.p. ve smyslu zachování obou 

současných pošt Přerov 1 a 5 na ulici Husova a Trávník a ve smyslu možnosti rozšíření 

služeb České pošty i v Galerii Přerov. 

V důvodové zprávě uvádím, že rada města na základě žádosti České pošty přijala na svém jednání 

14.12.2017 usnesení číslo 3497/82/11/2017 tohoto znění: Rada města po projednání: 

1. bere na vědomí informaci společnosti Česká pošta, s.p. o záměru přemístění pošty Přerov 1 z ulice 

Husova a pošty Přerov 5 z ulice Trávník do obchodního centra Galerie Přerov 

2. souhlasí s uvedeným záměrem. 

V podkladech pro jednání rady zaslanými Českou poštou, tak jak máte uvedeno v příloze 1 i 

v důvodové zprávě pro radu viz. příloha 2 se hovoří pouze o výhodách pro obyvatele města, které by 

realizace záměru měla mít. Nevýhody zde nebyly zmíněny žádné. Ale je jich celá řada. 

Zaprvé – Pošta 1 se nachází u autobusového a vlakového nádraží, kudy denně prochází tisíce lidí a 

nejen místních. Navíc je zde dostupné parkoviště.  

Zadruhé – Pošta 5 se nachází i mimo hlavní centrum města, na velkém sídlišti s velkou hustotou 

obyvatelstva. 

Zatřetí – nové umístění pošty v Galerii Přerov je v centru města, kde nedaleko se nachází také Pošta 2 

na ulici Kratochvílova. Výhody uvedené v podkladech jsou spíše problematické. Zlepšení dostupnosti 

služeb České pošty, tj. rozšíření doby otevření pošty do 19 hodin ve všední dny a do 13 hodin 

v sobotu, to může pošta udělat už nyní v kterékoliv ze svých pošt. A nemusí zřizovat další pobočku. 

Dopravní dostupnost hromadnou dopravou, tak nevím, kde je nádraží a kde je autobusové nádraží, ale 

myslím si, že u Galerie Přerov rozhodně ne. A vlastními automobily, to je snad jediná výhoda, která 

je, co se týká Galerie Přerov.  

Vzhledem k tomu, že Česká pošta uvažuje o realizaci svého záměru až v roce 2019, je dostatek času, 

aby rada přehodnotila své stanovisko odsouhlasené ve výše uvedeném usnesení, případně aby 

požádala své poradní orgány, komise, Přerovské rádce o jejich stanoviska. Nic nebrání také panu 

primátorovi, aby znovu jednal s manažerkou České pošty a předal jí stanovisko zastupitelstva města 

Přerova. Věřím tomu, že vedení města, pan primátor na základě diskuse a mého podnětu už nějaké 
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kroky v této věci už učinilo a s vedením pošty už jednalo. V každém případě přijetí tohoto navrženého 

usnesení by mohlo být silným podpůrným argumentem pro další jednání v této věci. Proto doporučuji 

přijetí toho návrhu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych si dovolil krátkou poznámku. Já jsem již začátkem ledna jednal s paní manažerkou. 

Informoval jsem ji o faktickém postoji, nebo téměř souhlasném postoji všech zastupitelů, že 

nesouhlasí s tím, aby byly tyto dvě pošty zrušeny. Paní manažerka mi přislíbila, že pošta Trávník 

nebude zrušena, a že pošta, která je u nádraží, bude na základě návrhu Českých drah, které v současné 

době rekonstruují nádraží, přemístěna na přerovské nádraží. Což osobně považuji za naprosto 

adekvátní situaci. To je vše. Takže konstatuji, že svůj úkol, kterým mě pověřujete teď až, téměř o 

měsíc později, jsem již splnil. Pokud jde o možnosti rozšíření služeb České pošty i v Galerii Přerov, 

mohu to projednat, ale nevidím to za reálné. Z provozně technických a personálních důvodů pošty. 

Tolik můj názor k tomu usnesení. 

 

p. Marek Dostál:  

Já jsem se chtěl odhlásit, ať neskáču do té diskuse. 

Já mám také jeden dotaz – jednak jsem chtěl dvě takové technické – vy jste se ptal občanů, jestli stále 

jsou občany města Přerova. Tak si myslím, že u pana Vyhlídky byste to měl udělat také, ať dodržujete 

jednací řád. 

Druhá věc – všiml jsem si, že asi poslední čtyři body jste sahal po tom hlasovacím zařízením, ale 

přitom jste tam byl, jako že nehlasujete. Tak jste to zmáčkl asi před tím, než to píplo. Tak se potom 

podívejte, že jste nehlasoval. Jenom, abyste si na to dával pozor, pokud chcete vyjádřit svůj názor. 

Protože nám se to tady stává také. 

Ta třetí věc, ta nejdůležitější – týká se dotazu na pana náměstka Košutka. Jedná se o prostory na TGM 

8, kdy vlastně na 73. radě dne 13.7.2017 bylo dohodnuto, že se uzavře nějaká smlouva s jedním 

z nájemců, nebudu ho jmenovat, který tam měl vytvořit nějakou cukrárnu. Do dnešního dne tam ta 

cukrárna není. To je víceméně jeho věc. Nicméně jsme tady měli diskusi o tom, že v Prostějově tento 

člověk nějakým způsobem zkrachoval, a že tam tedy zůstaly po něm nějaké dluhy. Tady vidím, že 

usnesení rady z 11.1. bylo, že schvalujete uzavření dohody o skončení nájmu, takže tam zůstal nám 

tento člověk viset nějakých 108 tisíc korun. Tak jsem se chtěl zeptat, co s tím prostorem bude dál a jak 

se řeší tato záležitost s tím člověkem s cizí státní příslušností.  

 

Mgr. Rašťák, faktická: 

Já vidím, že diskuse už se rozproudila v jiných záležitostech, ale v každém případě, já jsem předložil 

návrh na usnesení. I přesto, že jste říkal, že v té věci už jste jednal a že se ty věci posunuly, tak přesto 

všechno bych chtěl, aby se o něm hlasovalo a byl bych rád, kdyby se o něm hlasovalo hned, pokud 

k této záležitosti nemá nikdo už další diskusní příspěvek. Protože diskuse směřuje k jiným 

záležitostem a mohlo by se na argumentaci, kterou jsem před chvílí tady přednesl, zapomenout. Byl 

bych rád, kdyby se hlasovalo. V případě, že vzejde nějaký návrh na usnesení v průběhu další diskuse, 

tak samozřejmě na každém, kdo to předkládá je, aby požadoval třeba totéž. Protože pak ta diskuse 

směřuje od něčeho k jinému, každý diskutuje k něčemu jinému a vracíme se k tomu až přes tři 

diskutující, což není dobře. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Rašťáku, máte faktickou.  

Já na to nezapomenu, abychom hlasovali o vašem návrhu. Já jsem řídící schůze, já na to nezapomenu. 

Určuji, jak budeme hlasovat. Já vás ubezpečuji, že ta diskuse se určitě k tomu bude ještě vztahovat. 

Určitě. 

 

Ing. Kohout: 

Já budu k těm poštám, tak se vrátíme tematicky. Uspokojíme pana Rašťáka. Já s tím, umístit poštu do 

té nové lokality, v podstatě souhlasím. Mě to oslovilo. Já když si vezmu všechny stávající pošty, tak 

jsou v hustě obydlené zástavbě s velmi komplikovaným parkováním. Obzvlášť pošta u nádraží. Ta je 

tím proslavená. To znamená, že se tam ve špičkách nedá vůbec zaparkovat a nemůžete se obsloužit. 
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Parkujete za hypernovou, někdy v přilehlých ulicích a já si myslím, že nové umístění pošty by to 

vyloženě zjednodušilo. Protože město Přerov nejsou jenom ty centrální části, to jsou i místní části, 

obrovská spousta lidí na tu poštu musí dojet i z těch místních částí. Není to jenom o tom zachovat to 

gró obslužnosti pro centrum, ale starat se o město jako celek. Na druhou stranu zase chápu poštu, že 

v okamžiku, kdy ona sloučí a sjednotí nějakou službu, tak se chová ekonomicky. Je to přece jenom 

státní podnik, a pokud by přistoupila na tohle to řešení, tak za chvíli bychom ten stát asi nezaplatili 

z daní. Prostě vždycky dva břity jdou proti sobě a není asi jednoduché z toho vybruslit. Já se zdržím 

v tomto hlasování. Zatím mě uspokojilo to, co vyjednal pan primátor a uvidíme, jak to bude vypadat, 

ale uvítal bych to nové umístění. 

 

Ing. Vrána: 

Já jsem chtěl na úplně jiné téma, tak nevím, jestli to nemám nechat na později. Ať nepřerušuji diskusi. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Krátká odpověď na dotaz pana Marka Dostála. Jak jste se dobře dočetl, nájemce podepsal dohodu o 

ukončení nájmu. Rada tuto dohodu schválila. Od té doby nájemce nereaguje na maily. Město bude 

muset začít standardní postup, jaký v takových situacích používá, v tomto případě žaloba bude 

následovat na vyklizení a vymáhání dlužného nájemného, samozřejmě.  

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych se chtěl vyjádřit k návrhu pana Rašťáka. Já to mám stejně daleko na Trávník nebo do Galerie. 

Je mi to v podstatě jedno, jestli tam bude, nebo tam bude. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, zda je tu 

nějaký právník, který by nám poradil, zda vůbec máme právo hlasovat o tom, co a kde bude Česká 

pošta. Já si myslím osobně, určovat někomu, kde má větší výdělek, kde má menší výdělek, já jejich 

argumenty neznám, a je možné, že na Trávníku mají menší výdělek a vyšší nájem a v Galerii ho budou 

mít daleko lepší. Nevím, jestli bychom o tom my měli vůbec rozhodovat.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

My nerozhodujeme o České poště, ale my souhlasíme nebo nesouhlasíme s jejím záměrem. To je vše. 

To je naše poslání a naše postavení. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já tady přečtu předpisy, upravující činnost České pošty. Nebudu číst čísla zákonů. Je to zákon o 

státním podniku, občanský zákoník, zákoník práce, zákon o veřejných zakázkách, zákon o registru 

smluv, zákon o ochraně osobních údajů, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o 

poštovních službách, zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákon o 

službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, zákon o informačních systémech veřejné 

správy a změně některých dalších zákonů, zákon o některých službách informačních společností, 

zákon o ověřování, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, 

zákon o spotřebitelském úvěru. Také nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro 

poskytování základních služeb, vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a 

základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, vyhláška o stanovení obsahu, formy a 

způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a 

vyhodnocení plnění parametrů kvality, vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a 

výnosů držitele poštovní licence, vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu 

čistých nákladů na splnění povinnosti poskytovat základní služby. 

Jak vidíte, nikde tam není zákon o obcích a pravomoc samosprávy cokoliv v této věci regulovat. 

Proto navržené usnesení pana Rašťáka poštu k ničemu nezavazuje. Tedy není důvod takové usnesení 

přijímat. Dle mého názoru. 

 

Mgr. Rašťák: 

Já jsem zpravodaj, zpracovatel návrhu na usnesení a chci se vyjádřit k tomu, co řekl pan Měřínský. Vy 

jste tady možná zdržoval výčtem těch všech možných zákonů, které jste přečetl, které se týkají České 

pošty. Samozřejmě, že pošta, státní podnik, nevím, jestli je to soukromý subjekt, jestli si může úplně 

dělat, co chce, ale my jako samospráva, jsme součást tohoto státu. A myslím si, že každý normální 
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ředitel České pošty, nebo manažer a také to udělal, se zeptá samosprávy na názor v případě, že chce 

službu více přiblížit občanům, méně přiblížit občanům, kterou tady zajišťuje, nebo něco měnit atd. To 

pošta také udělala. Bohužel, rada přijala stanovisko, které je v rozporu s tím, co si myslí většina 

zastupitelů a co si možná myslí většina občanů, a proto jsem předložil návrh na toto usnesení. To je 

celé. Co s tím pošta udělá nakonec, jakými zákony se bude řídit či neřídit, to je její věc. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jenom krátká poznámka. Já už ta jednání v tomto duchu, který vy ex post navrhujete a formalizujete, 

vedu dávno, na základě diskuse, kterou jsme tady vedli před měsícem. 

Prosím pěkně, my opravdu už se nechováme racionálně. Nechováme. Dokonce myslím, že i 

v připomínkách a námětech, které jste dostali, je odpověď na to, v jaké fázi je to jednání na mé úrovni. 

Já jsem vaše kritické připomínky, jako zastupitelů, neopomenul. Naopak. Včas jsem je projednal, paní 

ředitelka některé uznala, dokonce jsem ji sám po diskusi s Českými drahami nabídl řešení na nádraží, 

které se rekonstruuje, také ho akceptovala a sdělila mi, že s Českými drahami jedná. V čem je 

problém? Já myslím, že to zbytečně zveličujete a není potřeba. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jsem tady možná zdržoval tím výčtem zákonů, kterými je pošta regulovaná, nicméně vaše 

vystoupení se snažilo vzbudit dojem, že samospráva, potažmo rada ruší nějaké pobočky České pošty. 

Není tomu tak. Samospráva v tomto nemá žádnou pravomoc. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Já bych chtěl fakticky říct, že pokud se nepletu, že nádraží není Českých drah, ale Správy železniční 

dopravní cesty. To je všechno. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano, SŽDC, samozřejmě. Pane Tužíne, prosím vás, buďte velkorysý. A nebuďte trvale soustředěný na 

sebe. Děkuji.  

 

Mgr. Rašťák: 

Domnívám se, že ta naše přestřelka je tady poměrně zbytečná. Já v žádném případě nechci 

bagatelizovat to, že pan primátor už jednal, což já vítám a je dobře. Nevěděl jsem to do těchto detailů, 

které jste v tuto chvíli nám tady přednesl, ale přesto všechno trvám na tom usnesení, aby prostě 

jednoznačně bylo známo vedení České pošty, jaký je názor zastupitelstva. Protože doteď znalo názor 

pouze rady města, který je úplně opačný. To je jedna věc. 

Druhá věc je, pan Měřínský posouvá moje výroky, které jsem řekl v rámci obhajoby navrženého 

usnesení. Zcela zbytečně zpochybňuje to, co v tuto chvíli navrhuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Poznámka. Já samozřejmě nechám o tom návrhu hlasovat, to je vaše právo, moje povinnost o tom 

nechat hlasovat, ale já vás ubezpečuji, že paní manažerka ví dobře, jaké je stanovisko zastupitelstva po 

posledním projednání. Pane Rašťáku, byl jste u toho jednání? Děkuji. 

 

 

p. Zácha, faktická: 

Jsem možná moc emotivní, ale ta diskuse na posledním zastupitelstvu byla v této věci a stačilo nám 

pouze mailem poslat na vědomí, jak ta jednání probíhají. Nemusel kolega předkládat tento návrh na 

usnesení. 

Jinak kvituji, že ta jednání proběhla a výsledek je takový, jaký je. Pokud je to pravda. 

 

p. Daněk, vedoucí oddělení organizačního Kanceláře primátora: 

Já bych chtěl sdělit všem zastupitelům, že v podnětech a připomínkách z 35. zasedání zastupitelstva 

obdrželi všichni informaci ohledně České pošty, kde je uvedeno, že pracovní schůzka s manažerkou se 

uskutečnila a manažerka informovala, že jednání o pronájmu prostor v obchodním centru Galerie 
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Přerov byla ukončena a pošta na Trávníku rušena nebude. Česká pošta vstoupila do jednání se SŽDC. 

Tuto informaci všichni zastupitelé obdrželi v rámci vyřízení podnětů a připomínek z 35. zastupitelstva.  

 

 

Ing. Vrána: 

Já se omlouvám. Já teď opravdu na jiné téma, protože jsem zjistil, že veřejnost nějak nepochytila, jak 

jsme hlasovali o Strojaři, protože ta diskuse byla opravdu trošku zmatečná.  

Zastupitelstvo schválilo, že zastupitelstvo po projednání schvaluje pokračování v záměru zadávání 

veřejné zakázky s názvem „Využití hotelu Strojař“ bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, 

tzn. zpracování projektové dokumentace a regulační plán a k tomu navazující rozpočtové opatření ve 

výši 3.292.000 Kč. Děkuji.  

 

p. Zácha: 

Jenom reakci na kolegu zastupitele a na nás na všechny. Tak se nedivte. Po té diskusi, která proběhla, 

že spousta lidí neví, co tady se odehrálo v té diskusi a následně v tom hlasování. Teď jste to vysvětlil, 

doufám, že je jasno.  

Spíš technicky, já jsem se vzdálil na pár minut z jednání zastupitelstva a v předsálí mě odchytl jeden 

z našich spoluobčanů a předal mi tento dokument. Nepředal to pouze mně. Týká se to právě toho 

pozemku SVJ na Jaselské, který jsme odhlasovali za tu cenu 385.000 Kč a mně, a to je otázka na pana 

náměstka, co by zpravodaje materiálu. On mi dal do ruky dopis, který 13.2. byl přijat na podatelnu. 

Obsahem toho dopisu je nějaký jeho názor právě v té věci majetkoprávní, ale ten dopis byl adresován 

Zastupitelstvu města Přerova. Tak jenom se ptám, proč jsme to třeba nedostali na stůl? Dneska? Věcně 

to nezmění hlasování toho materiálu, ale pokud je to adresováno Zastupitelstvu města Přerova, tak 

očekávám, že každý z nás zastupitelů by ten dokument měl mít v ruce.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

O dopise samozřejmě vím. Nechal jsem prověřit související věci a stanovy tohoto sdružení vlastníků 

bytových jednotek hovoří o tom, že při hlasování o takových záležitostech stačí nadpoloviční většina 

těch, kteří se zúčastní schůze vlastníků sdružení, takže tady názor jednoho obyvatele není rozhodující. 

Členská schůze toho sdružení vlastníků se usnesla, ta to chce koupit a ten jeden, který s tím 

nesouhlasí, prostě byl přehlasován. 

 

p. Zácha, faktická: 

Pane předsedající, pane náměstku, co jsem řekl ve svém vystoupení? To asi nezmění obsah toho 

materiálu. Já jsem se pouze ptal, když je to adresováno zastupitelstvu města, proč jsme to jako 

zastupitelé neměli k dispozici. Nejde o stanovy společenství vlastníků. Nejde o to, že ho většinově 

přehlasovali. Jde o to, že je to adresováno zastupitelstvu. Proč to tady 35 zastupitelů nemá dneska na 

stole, nemá to k dispozici? To je jednoduchá otázka. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já to nechci nějak komentovat, ale rozhodně nebudeme řešit vnitřní konflikty právnické osoby 

vlastníků jednotek. Já věřím, že pan náměstek to projedná tak, aby ten konflikt byl odstraněn, nebo ta 

věc byla vysvětlena. Byla vysvětlena a přijde to třeba na příští zastupitelstvo. 

Já nevím, to dostanete do ruky a … 

Pane Zácha, trošičku korektně. 

 

Pí Tomaníková: 

Pan Dostál má technickou, ale pokud mně dal přednost. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Z toho vyplývá, že pokud nějaký občan nám pošle dopis a bude adresován zastupitelstvu města 

Přerova, tak vy rozhodnete o tom, jestli ho dostaneme do ruky, nebo ne. Jednoduchá otázka. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já o ničem nerozhoduji. Rozhodne o tom rada města. 
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p. Marek Dostál, faktická: 

Neskákejte mi do řeči. Mám ještě 12 vteřin. Už jenom 10. Děkuji. Chci vědět, jestli to tak bude i 

příště. 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, vysvětlete, kdy jste to dostal, pane Košutku. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Tento dopis přišel po rozhodnutí rady, následující den byly distribuovány materiály a už nebylo možné 

ho zařadit do materiálu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Na svých právech nebude zkrácen, ve smyslu § 16 to bude projednáno.  

Když jde o jednání zastupitelstva, pane Dostále, víte, že nejpozději do 90 dnů. Co k tomu mám říct? 

Rada se k tomu vyjádří. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pokud paní Tomaníková nemá příspěvek, má. Já bych si dovolil jí dát přednost, asi mám z jiného 

tématu. Pak bych se přihlásil opakovaně.  

 

Pí Tomaníková: 

Občan i mně zavolal k tomuto jednání na chodbu. Vysvětlil, o co se mu jedná. Já jsem mu řekla, že 

pokud tento materiál dal panu náměstkovi, že ho mohl dát přílohou k tomuto a když ho nedal, že mohl 

při okomentování těchto materiálů se o něm zmínit. Pokud on řekl, jestli se obrátí na soud, tak jsem 

mu říkala, že SVJ má svá pravidla, a že určitě to prohraje. Nic víc, nic míň.  

Je potřeba pro příště, když budou okomentovávány zprávy, i když je ten materiál později, aby to bylo 

řečeno. To si myslím, pane náměstku, ve vší úctě, že bys to mohl příště říct. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je mi trošku hloupé se k tomu vracet, nicméně, protože se jedná o vysokou investici. Byl jsem 

upozorněn občanem, který pozorně sledoval naše hlasování v bodě ke Strojaři, že pan náměstek 

Košutek hlasoval proti v obou variantách, a proto se chci zeptat, zda to tak opravdu zamýšlel, protože 

vím, že měl nějaké problémy s hlasovacím zařízením.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Opravdu problém s hlasovacím zařízením. Mylně jsem zmáčkl červené tlačítko proti, pak jsem to chtěl 

zrušit a už jsem si nestihl všimnout, že se to moje hlasování nezměnilo. Už tam skočil potom výsledek. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že komentář byl výstižný, výmluvný. Co k tomu víc říct. Vracet se k tomu formálně ve 

smyslu jednacího řádu nebudeme. Ani nemůžeme. 

Nikdo další se nehlásí. 

Teď musíme odsouhlasit pana Rašťáka.  

 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Rašťáka: 16 pro, 2 proti, 14 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

(RSDr. Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

1069/36/8/2018 Vyjádření zastupitelstva k záměru České pošty  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nesouhlasí nepřijalo návrh usnesení nesouhlasit s realizací záměru České pošty, s.p. zřídit 

poštu   v Galerii Přerov a současně uzavřít pošty Přerov 1 na ulici Husově a Přerov 5 na ulici 

Trávník, 
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2. pověřuje nepřijalo návrh usnesení pověřit primátora Vladimíra Puchalského jednat s 

manažerkou České pošty, s.p. ve smyslu zachování obou současných pošt Přerov 1 a 5 na ulici 

Husova a Trávník a ve smyslu možnosti rozšíření služeb České pošty i v Galerii Přerov. 

Hlasování o návrhu usnesení (předloha 9, usnesení 1070/36/9/2018): 33 pro, 1 nepřítomen (RSDr. 

Nekl), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

10. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 36. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 19. února 

2018 v 19.45 hodin.  

 

V Přerově dne 19. února 2018 

 

 

 

                                                                                                               Mgr. Vladimír Puchalský 

                                                                                                        primátor statutárního města Přerova 

 

 

                     Ing. Jiří Kohout 

                                                                                                              člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Břetislav Passinger 

                                                                člen Zastupitelstva města Přerova 


