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Z Á P I S 

z 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 19. března 2018 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 36. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 36. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.2.1 Úplatný převod  nemovitých věcí v majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 6136/6 a p.č. 6136/22, oba v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci  z majetku  statutárního města 
Přerova – nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z 
vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 
státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města 
Přerova  

p. Košutek 

3.3.2 Bezúplatný převod  id. podílu ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku 
p.č. 510/18 oba v k.ú. Předmostí  z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Košutek 

3.3.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části 
pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

3.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

p. Košutek 

3.13.1 Prominutí úroku z prodlení Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3 Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 Ing. Měřínský 

4.3 Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na 
zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za 
německé okupace v období II. světové války. 

Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dostavba domova pro 
seniory – pavilon G,  zpracování projektové dokumentace“  

Ing. Měřínský 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „ZŠ Trávník – 
rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

Ing. Měřínský 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního 
hřiště ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 1“  

Ing. Měřínský 

7. Různé  

7.1 Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti primátor 

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

primátor 

9. 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. Hana Mazochová 

- Mgr. Radovan Rašťák 

 

      

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

zákona o obcích svoláno. 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- jen krátký prezentační úvod, protože hlasovací systém, a jak vidím i reprodukční byl částečně 

upgradován, tak prosím paní Blanku Reitmayerovou, aby provedla, krátké prezentační školení 

- děkuji za krátkou a věcnou prezentaci a teď dovolte, abych se vrátil k vlastnímu projednávání 

nezbytných věcí 

- dovolte, abych vám připomenul v úvodu § 83 odst. 2 zákona o obcích, tedy střet zájmu ve 

vztahu k věcem, které jsou na dnešním zastupitelstvu projednávány 

- je, prosím, někdo, kdo je ve střetu zájmů nebo se cítí ve střetu zájmu? 

- já osobně konstatuji a ohlašuji střet zájmů k bodu 3.3.4, nikdo další ve střetu zájmu není 

- před prezencí vás upozorním ještě na to, že opět je pořizován přímý přenos z dnešního 

zastupitelstva a zároveň je pořizován záznam zvukový a obrazový, a to v souladu se zákonem 

101/2000 o ochraně osobních údajů 

- pokud jde o přítomnost a schopnost přijímat rozhodnutí konstatuji, že omluveni jsou Hana 

Mazochová, Radovan Rašťák a Tomáš Dostal přijde později – jsme tedy usnášení schopni 

- pokud jde o zápis z 36. zasedání zastupitelstva, ze dne 19.2. je ověřený a uložený u 

zapisovatelky – pokud k němu nebudete mít připomínky, námitky v průběhu zastupitelstva, 

bude považován za schválený 

- předpokládám, že jste všichni obdrželi program dnešního zasedání – ptám se, zda má někdo 

připomínku, doplňující návrh? Není to tak, uzavírám tedy možnou diskusi k návrhu programu 

a navrhuji, abychom přijali usnesení, že schvalujeme návrh programu pro 37. zasedání 

Zastupitelstva 

 

 

Hlasování o programu:  32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 
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- za ověřovatele dnešního zasedání zastupitelstva navrhuji Petra Hermélyho, souhlasí, a Milana 

Passingera, souhlasí 

 

 

Hlasování o ověřovatelích:  32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 

 

 

- zapisovatelkou z dnešního jednání jmenuji paní Kohoutovou 

 

 

1071/37/1/2018 Zahájení, schválení programu 37. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. března 2018, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Hermélyho a Milana Passingera za ověřovatele zápisu 37. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (dle § 

99 zákona o obcích), INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

1072/37/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 36. zasedání 

Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova 

(86. schůze Rady města Přerova konané dne 22.2.2018 a 87. schůze Rady města Přerova konané dne 

8.3. 2018). 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  k tomuto bodu jsem se chtěl právě zeptat na předložený materiál, protože je tam jenom návrh 

na usnesení, žádná důvodová zpráva, žádná příloha, protože to se jmenuje informace z rady, 

výborů atd., takže by měli předsedové výborů asi informovat v tomto bodě, pokud mají o čem, 

o své činnosti a předpokládám, že také dostaneme nějaké informace z rady nebo jestli máme 

těžit jako podkladový materiál k tomuto bodu jednání zastupitelstva jenom z toho, co najdeme 

na internetu – to je první otázka 

- já jsem si ty rady pročetl – mám tady 3 otázky a věřím, že bude konkrétní odpověď 

- první materiál je z 86. schůze rady, kdy byl projednáván, myslím si pro město, závažný 

materiál, a to je provoz sportovišť – jedná se o provoz zimního stadionu, městské sportovní 

haly, koupaliště v Penčicích a bazén v Přerově 

- jestli mě paměť neklame a informace jsou správné, tak od 1.1.2019 by měly mít tato zařízení 

nového provozovatele – v bodě 1 toho usnesení tak, jak rada projednala, jsem se dočetl, že 

rada materiál odkládá na 22.3. a bod 2 zároveň rozšiřuje odložený materiál o variantu III, kdy 

se jedná o záměr provozování formou služby obecného hospodářského zájmu 

- jak jsem se dopátral, tak varianta I – tam byla možnost zřízení příspěvkové organizace, 

varianta II byla forma výběrového řízení s tím, že vítěz veřejné zakázky nebo s vítězem bude 

uzavřena nájemní smlouva a ty sportovní areály budou provozovány ve výši nájemného dle 

znaleckého posudku 
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- ptám se, co teda znamená varianta č. III, kdo s ní přišel, jak to bude časově náročné, a jestli už 

nejsme ve skluzu – to je konkrétní otázka, když byl materiál odložen, nakonec se rozšířil a 

rozšířil se tímto způsobem 

- další materiál je z 87. schůze rady města, kdy se bavím o věcnosti a formálně předloženém 

materiálu – je to materiál demolice domu Kojetinská ulice v Přerově a materiál byl předložen 

v šesti bodech – bod 1, že rada města schvaluje zadávací řízení – rozumím, bod 2 schvaluje 

zahájení otevřeného řízení na danou demolici – rozumím, bod 3 pověřuje p. náměstka 

podpisům dokumentace veřejné zakázky, také bod 4 pověřuje p. náměstka k uzavření právního 

jednání, ale bod 5 schvaluje smluvní zastoupení zadavatele jinou osobou, externím 

administrátorem – ještě dokážu pochopit, ale jak se odehrálo, že v bodě 6 už pověřuje rada 

paní Ing. Pinkasovou, vedoucí odboru, k podpisu uzavření právního jednání souvisejícího 

s uzavřením smlouvy o podpisu mezi zadavatelem a vybraným externím administrátorem 

společností ZVS Consult 

- takže v jedné radě, v jednom jednání schvalujete zakázku, rozhodnete se, že to město nebude 

vybírat samo toho dodavatele, ale že si vybere externího administrátora a hned ten den, ta rada 

nebyla ani přerušena v daný okamžik, se už vybere daný administrátor – vybrali radní nebo 

kdo? Jak byl vybrán ten externí administrátor? 

- myslím si, že je to konkrétní otázka a očekávám konkrétní odpověď 

- ta třetí otázka je plánovaná cyklostezka do Dluhonic, Dluhonice – Předmostí – tam bych 

jenom poprosil pověřeného p. vedoucího, protože zase se má zpracovávat studie na tuto 

cyklostezku, když už v roce 2015, jestli mě paměť neklame, už jedna studie byla – narazilo to 

na majetkoprávní vypořádání těch pozemků, tak je to dalších padesát tisíc proinvestovaných 

do studie – jestli by nestálo za to napřed prověřit ty pozemky, jestli tam vůbec prorazíme tak, 

jak to má vybraný projektant nakreslit, a nebo jestli tady zase za půl roku budeme sedět, že 

sice máme studii, ale nedokážeme to majetkoprávně vyřídit 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já k tomu obecnému zaprvé položenému dotazu – rada podle § 99 a zákona o obcích je 

odpovědna zastupitelstvu, a proto je ten materiál takto nazván a očekávám, že ze strany 

zastupitelů budou kladeny dotazy směrem k radě, aby tu svoji odpovědnost mohla rada 

zodpovědět, pokud jsou nějaké nejasnosti 

- žádný jiný ani obecný faktor tam nehraje roli, k tomu jsou informace z výborů, samozřejmě 

informace z výborů mohly být samostatným bodem programu technicky a organizačně, ale 

spojujeme to, protože mnohé věci tam mohou být společné, nebo se doprovázet 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- pokusím se odpovědět na dané otázky 

- já myslím, že na tu první si odpověděl p. Zácha sám, protože na radu 22.3. jde opět znovu 

tento materiál s tím, že je usnesení rozšířeno o možnost provozování sportovišť na tu smlouvu 

obecného hospodářského významu – je to na základě toho, že město Olomouc stejným 

způsobem svá sportoviště provozuje, proto rada chtěla rozšířit možnost provozování 

sportovišť i o tento způsob, který je provozován v Olomouci 

- je to v kompetenci odboru majetku, a podle mých informací by se všechno mělo do 1.1. 

stihnout 

- co se týká demolice Kojetínská – tak tam se pochopitelně postupovalo podle vnitřního 

předpisu, kdy může odbor vyhlásit v rámci svých kompetencí podle vnitřního předpisu 

poptávku po vnějším administrátorovi a měl ji vybranou už jako výběrové řízení před tím 

rozhodnutím rady a rada to takto schválila 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

- pár informací k té stezce – je pravda, že jedna studie řešila vlastně to vedení stezky podél cesty 

do Dluhonic, dejme tomu, po pravé straně směrem do Dluhonic 

- pak řešila další studie po levé straně – je problém v tom, že v těchto dvou variantách je drtivá 

většina pozemků v soukromém vlastnictví 
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- na tom společném jednání, které proběhlo s projektantem, s odborem řízení investic se 

dohodlo, že se udělá ještě jedna studie s tím, že se udělá takový kompilát, že část té stezky by 

mohla vést kolem trati Českých drah, tam jsou v podstatě pozemky města a pak by se vracela 

směrem potom k té ulici Dluhonské do těch vlastních Dluhonic, takže tam už byly pozemky 

města, jsou tam sice soukromé pozemky, ale když to řeknu poměrově, nebo ta varianta, která 

se ještě zkusí, tak poměrově je větší část pozemků ve vlastnictví města než soukromých 

pozemků, tam by to bylo v podstatě schůdnější 

- jinak další řešení už téměř vlastně v tom území není 

 

p. Zácha – faktická 

-  p. primátore, na základě vaší odpovědi bych doporučil příště k tomu bodu 2, kdybychom 

přílohou měli usnesení rady, které jsou projednávány 

- já chápu, že kdokoliv z nás si to může najít na webových stránkách města, ale bude to 

komfortnější pro některé zastupitele 

- k tomu, co říkal p. náměstek Měřínský, k té demolici – mě to připadá zvláštní, že prostě rada 

se rozhodne oficiálně tím krokem č. 5 usnesení, že vlastně nezvládá vlastními silami, tak 

pověří externího administrátora, a přitom jste řekl, že už byl vlastně vybrán ten administrátor, 

přitom o té demolici se bavíme dlouho, takže první bych pověřil… 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Zácha, uplynulo 30 vteřin 

 

p. Zácha 

-  já dokončím ten příspěvek – určitě bude reagovat p. náměstek 

- vždycky to tak bývalo zvykem, i za vás, jak jste předkládali materiály, že pověříte odbor, ať 

vysoutěží externího administrátora a externí administrátor vybere 

- tady se to spláchlo všechno v jednom materiálu a nepůsobí to opravdu dobrým dojmem, že 

pověříte v jeden den, v jeden okamžik odbor, ať vybere a pak se řekne, že už vlastně bylo 

vybráno – není to košer 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- my nerozhodujeme na základě dojmů, pocitů, ale na základě faktů, a tím rozhodnutím nebyl 

porušen žádný právní předpis, takže se chovejme trošičku se znalostí práva a kompetence rady 

- já to už nechci komentovat 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- podle vnitřního předpisu 16/2016 odbor oslovil 3 subjekty, vybral nabídnutou nejnižší cenu a 

rada prostě vybrala firmu, která tu nejnižší cenu nabídla 

- z časových důvodů jsme to udělali v jednom kroku 

- rada na to má právo, není důvod to nějakým způsobem zpochybňovat 

 

Mgr. Kouba 

- na základě čeho jste se rozhodli ještě před tím, než jste to projednávali 

- tzn., že když jdete už na jednání a máte předvybráno, tak samozřejmě budí to dojem dobré 

vůle, že jdete připraveni, ale když máte připravenou tu zakázku pro někoho, tak už to potom 

nebudí dobrý dojem 

 

Mgr. Jan Strejček – vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

- k této otázce bych se vyjádřil v tom smyslu, že vnitřní předpis nám dává právo vybrat 

dodavatele externích služeb s tím, že součástí předlohy do rady byla zpráva o posouzení a 

hodnocení nabídek, a v případě toho, že by rada rozhodla o tom a neschválila tohoto externího 

administrátora, tak schválila zadávací podmínky a administrací by bylo pověřeno samozřejmě 

oddělení PZD, tam opravdu není nic, co by budilo nějakou pochybnost, je to v souladu 

s vnitřním předpisem 
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- paní Pinkasová byla pověřená k podpisu smlouvy tak, jak je v souladu s vnitřním předpisem 

16/2016 

 

Ing. Kohout – faktická 

- jenom komentář – já nemám důvod někomu stranit, vybíral jsem podle podkladů, které byly 

předloženy na radu a já si ty narážky vyprošuji 

- nebo prosím o doložení nějakých důkazů, že tady je důvod podezírat 

 

p. Zácha – faktická 

-  platí pořád, že p. Ing. Pinkasová je vedoucí odboru a p. Strejček oddělení? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já té řečnické otázce nerozumím, to platí, to víte 

 

p. Zácha – faktická 

- vy jste říkal, že bude odpovídat vedoucí odboru a mluvil p. Strejček, tak se ujišťuji, že se nic 

personálně nezměnilo na úřadě 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Strejček by nemohl prohovořit jako vedoucí oddělení? 

 

p. Zácha – faktická 

-  vy jste vyzýval vedoucí odboru 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- to vedoucí odboru je tam pouze účelově napsáno 

- p. Zácha, prosím pěkně, chovejte se věcně, racionálně a nehledejte, nehledejte hnidy, pihy, atd. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 6 se zdrželo, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 

 

 

 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

náměstci primátora. 

 

1073/37/3/2018 Úplatný převod  nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6136/6 a p.č. 6136/22, oba v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6136/6 ost. plocha o výměře  23 m2 a p.č. 6136/22 ost. 

plocha o výměře 25 m2, oba v k.ú. Přerov  z vlastnictví statutárního města Přerova                 

do vlastnictví společnosti EKO Agrostav a.s., se sídlem Přerov, Tovačovská 300, IČ 47672200 

za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23 000,- Kč, tj.  480,- Kč/m2  a uzavření kupní 

smlouvy ve znění dle přílohy. 
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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:  32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 

 

 

1074/37/3/2018 Úplatný převod nemovité věci  z majetku  statutárního města Přerova 

– nebytového prostoru v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  z majetku statutárního města Přerova - nebytového 

prostoru č. 2590/101 v bytovém domě č.p. 2590, č.p. 2591,  příslušném   k části obce Přerov I 

– Město, na pozemku p.č. 2433/8 v k.ú. Přerov (Želatovská 5,7) včetně příslušného 

spoluvlastnického podílu na společných částech bytového domu č.p. 2590, č.p. 2591, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. 2433/8, zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 392 m2 v k.ú. Přerov ve výši 5806/113705 a příslušného spoluvlastnického podílu ve 

výši 5806/113705 na pozemku p.č. 2433/8, zast. plocha a nádvoří, o výměře 392 m2 v k.ú. 

Přerov, do vlastnictví  Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2590, 2591, Želatovská 5,7, 

v Přerově, se sídlem Želatovská 2591/7, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ 26859122, za  

cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem  ve výši 47 800,- Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2018 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 

 

 

1075/37/3/2018 Bezúplatný převod pozemku p.č. 5276/20 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní 

pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci -  pozemku p.č. 5276/20 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 2 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 

majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2018 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1. usnesení včetně jeho podpisu a k podpisu návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na 

základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 

 

 

1076/37/3/2018 Bezúplatný převod  id. podílu ¼ pozemku p.č. 510/9 a pozemku p.č. 

510/18 oba v k.ú. Předmostí  z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad 

do vlastnictví statutárního města Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný  převod nemovitých věcí  - id. podíl ¼  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha  

o výměře 902 m2 a pozemek p.č. 510/18 ost. plocha o výměře 278  m2 oba  v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 

úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do vlastnictví 

statutárního města  Přerova. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.9.2018 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nehlasovali, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 

 

 

1077/37/3/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – úsek silnice I/55 v Přerově a pozemku p.č. 627/1 a části 

pozemku p.č. 528/20 oba v k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod úseku stávající silnice I/55 v délce cca 0,773 km v Přerově-

Předmostí, od km cca 17,100 provozního staničení k 1.7.2015 v místě budoucí okružní 

křižovatky s přeložkou silnice II/150 ve směru od Rokytnice do km 17,873 v místě křížení 

stávající silnice I/55 s prodloužením ulice 1. května v Přerov-Předmostí, jehož součástí budou 

m.j. stavební objekty SO 111 Přeložka silnice I/55 Kokory - Přerov a SO 201 Most na silnici 

I/55 přes D1 vybudované v rámci stavby D1 0137 Přerov-Lipník nad Bečvou a bezúplatný 

převod pozemků zastavěných převáděným úsekem stavby silnice - části p.č. 528/20 a p.č. 

627/1 oba v k.ú. Předmostí z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková 

organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města 

Přerova a uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2018 
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2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1.  návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Tužín 

- já jsem se na to díval a trochu mě to překvapilo, tento podklad a popíšu z jakého důvodu 

- úplně rozumím tomu, že silnice první třídy stávající I/55 ztratí svůj dopravní význam, a že 

bude tím pádem přeřazena do kategorie nižší, to je standardní postup, to je v pořádku, ale 

přitom přeřazení do té nižší kategorie, se většinou sleduje, k jakému účelu bude výhledově 

sloužit 

- kdyby to byla komunikace v zástavbě uvnitř města, která zůstane jenom místní obsluze, tak 

bych plně chápal, že se převádí do kategorie nízkých komunikací 

- nicméně tak, jak jsem si tu situaci prohlížel, tak mám za to, že to stále bude silnice, po které 

minimálně bude fungovat místní doprava mezi Předmostím a Kokorami, tzn., ztratí se ten 

dálkový význam Olomouc – Zlín, tomu rozumím 

- nicméně zůstane pořád jakýsi význam té komunikace nejenom městský, ale dejme tomu 

příměstský 

- a v těchto případech se zpravidla silnice první třídy převádí na kategorie silnic druhé třídy a 

zůstávají kraji, přesto tady je navrhováno, že ta silnice má být převedená jako místní 

komunikace, což s ohledem na to, že vlastně není ve městě, je v podstatě už mimo souvislou 

zástavbu, tak mi to připadá hodně nezvyklé 

- proto jsem se chtěl zeptat, z jakého důvodu zrovna bylo navrženo převedení tohoto úseku do 

kategorie místních komunikací a nikoliv silnice druhé, případně třetí třídy? 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

- v podstatě pokud se podíváme ještě na ten snímek, to 3.3.3, tak vlastně potom ta zbývající část 

ještě té komunikace bude dokonce rekultivována, tzn., že je to v úseku tam, kde se bude křížit 

stavba mimoúrovňového křížení s Českými dráhami, tzn. tam je to vyznačeno, ten spodní 

úsek, kde se hovoří o rekultivaci silnice v rámci stavby 0136, možná to máte lépe na těch 

svých obrazovkách 

- takže ta komunikace bude vlastně de facto použitá pro přístup, dejme tomu, na ty plochy 

v rámci města Přerova, kde třeba mohou být výroba, služby apod., tzn., že ona nebude už mít 

ten charakter ani té komunikace druhé třídy, protože veškerá ta doprava se potom převede 

vlastně směrem na tu křižovatku tvaru srdce, týkající se stavby 0136 a potom de facto na to 

mimoúrovňové křížení 

 

Ing. Tužín 

- děkuji p. Galovi za vysvětlení 

- nicméně to, že ten další úsek silnice bude zrekultivován, to se úplně netýká toho, o čem se teď 

bavíme, protože o tom úseku se nebavíme, co bude zrekultivován 

- my se bavíme o tom úseku silnice stávající, která zůstane, zrekultivována nebude a pokud 

jsem správně pochopil, tak zůstane zapojená do Předmostí do zástavby a přes Předmostí bude 

průjezdná nadále do města, tzn., že ta silnice, jestli jsem správně pochopil, neustále spojuje 

Předmostí, jako místní část a bude tvořit v podstatě výpadovku, výjezd směrem na ten kruhový 

objezd a potom na nadřazenou silniční síť 

- a mám za to, že třeba obyvatelé Předmostí budou tudy vyjíždět směrem na Olomouc, takže já 

si myslím, že ten význam té komunikace není městský, ale je to v podstatě napojení města na 

nějakou nadřazenou silniční síť, a tím pádem pořád zůstává ten argument, že komunikace, 

které jsou takto definovány silničním zákonem, tzn., že neslouží jenom dopravní obsluze na 

území města, ale slouží jakémusi propojení na nadřazenou silniční síť, by měly být silnicemi 

druhé třídy, protože proč to všechno zmiňuji, a proč o tom mluvím? 

- zdá se to být jako formalita, ale tam budou poměrně náročné objekty, bude tam třeba most 

přes dálnici, který samozřejmě bude nový, ale po jisté době se i tento most dostane do stavu, 
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jako jsme řešili třeba Dluhonské mosty, tzn., že bude ve špatném stavu, bude potřebovat 

opravu, a v ten okamžik je to finanční břemeno pro město Přerov 

- já si myslím, že není v zájmu města Přerova si pořizovat tato břemena, protože je celá řada 

jiných komunikací ve městě, které už tak horko těžko stíháme, nebo spíš nestíháme, opravovat 

a rekonstruovat 

- a myslím si, že je zájmem města, aby komunikace tohoto charakteru byly přeřazeny 

samozřejmě z té první třídy, s tím naprosto souhlasím, ale aby zůstaly silnicemi druhé nebo 

třetí třídy, protože to daleko lépe odpovídá jejich faktickému významu než místní komunikace 

 

Ing. Hermély 

- úplně jsem nepochopil vyjádření p. vedoucí odboru rozvoje, p. Galy 

- chtěl jsem se zeptat, ta silnice před převodem do majetku města by měla být rekonstruována, 

opravená nebo bude převedená v tom stávajícím technickém stavu? 

- pakliže by měla být převáděna v tom stávajícím technickém stavu, máme my někde 

technickou zprávu nebo specifikaci, v jakém skutečném technickém stavu se ta silnice 

nachází, jestli nebude potřeba rekonstrukce v určitém časovém horizontu, atd.? 

- popřípadě pokud přibude do majetku města, jestli se v pasportu komunikací, které samozřejmě 

už odbor majetku má, v jaké kategorii – I, II, III, IV, V se objeví 

- tato informace je podle mě důležitá 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

- vyloženě jako technická zpráva v této chvíli asi zřejmě úplně není 

- já uvažuji o tom, co řekl p. Tužín, jaká by to byla peáž silnice v podstatě té druhé nebo třetí 

třídy 

- ono to potom samozřejmě souvisí s trasováním komunikací po celém území města Přerova, 

ona se potom napojuje, dejme tomu, na to Předmostí, ale v tom Předmostí jsou to zase místní 

komunikace, teď je otázka, co by to vlastně v této chvíli byla peáž které komunikace, které 

komunikace druhé třídy 

- vychází to zatím z nějakých, dejme tomu, přetrasování komunikací a dohod mezi krajem, ŘSD 

a městem Přerov, takže zatím takovéto dohody vlastně byly 

- já jsem se snažil říct v podstatě to, že ta část komunikace, která vlastně bude, ta bude 

přestupovat do těch veřejných ploch pro tu výrobu a služby, která je vlastně mezi tou dálnicí, 

mezi tou křižovatkou a tou komunikací 

- takže charakter komunikací druhých, třetích tříd ten kraj toto zkrátka nějakým způsobem, tuto 

peáž, nedokáže určitě zajistit, aby to byla zkrátka peáž nějaké cestky třeba II/434, II/150 a 

dalších věcí 

- tzn., že ono to má charakter na to celkové zavedení, zatřídění těch komunikací 

 

Ing. Hermély 

- já se teda znovu zeptám, protože tam to padlo, že nevíme teda v jaké technickém stavu ta 

silnice je, protože mi nebylo odpovězeno 

- takže nevíme, v jakém technickém stavu je? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- má p. Hermély nějaký protinávrh? Ne 

- dostane určitě odpověď tak, jak to běžně děláme 

 

 

 

Hlasování:  18 pro, 3 proti, 11 se zdrželo, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 
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1078/37/3/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 241/2 v k.ú. Předmostí 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. schvaluje úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. P.N. do vlastnictví 

statutárního města Přerov  za cenu v čase a místě obvyklou 460 000,- Kč, ve znění přílohy 

č. I, za předpokladu finančního krytí. 
 

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

návrhu usnesení včetně jeho podpisu  návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě 

tohoto jednání. 

 

 

VARIANTA  II. 

1. schvaluje úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. P.N. do vlastnictví 

statutárního města Přerov  za dohodnutou kupní cenu 667 000,- Kč, ve znění přílohy č. II,  za 

předpokladu finančního krytí. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle návrhu 

usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

VARIANTA  III. 

neschvaluje úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 

241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. P.N. do vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 schvaluje úplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 241/2 zahrada o výměře 2300 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví Ing. P.N. do vlastnictví 

statutárního města Přerov,  za dohodnutou kupní cenu 529 000,- Kč, za předpokladu 

finančního krytí. 

 

2 pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání a uzavření právního jednání dle návrhu 

usnesení včetně jeho podpisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí na základě tohoto 

právního jednání. 

 

 

DISKUSE: 

 

náměstek primátora Košutek 

- navrhuji variantu III - neschválit úplatný převod nemovité věci do majetku města a hned 

zdůvodním proč 
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- až budou tady všechny ty stavby hotové, tak kolem zmíněné zahrady povede jedna silnice 

podél kratší strany než je tomu dnes a navíc tam bude protihluková stěna, takže já se 

domnívám, že minimálně se nezvýší hluková zátěž na této zahradě, možná se dokonce sníží 

- produkční schopnost zahrady se nezmění vůbec, samozřejmě tím, že tam bude jedna silnice 

rekultivována, to je ten úsek, pokud si otevřeme přílohu minulého materiálu, tak to je ten úsek, 

u kterého je poznámka rekultivace silnice v rámci stavby 0136 

- na další argument p. Novotného, že město tak už vykoupilo některé pozemky – ano, je to 

pravda, ve 4 případech město už vykoupilo zbytky po výkupu, ale to byla úplně jiná situace, to 

byla situace, kdy majitel rodinného domu prodal svůj rodinný dům a část zastavěného 

pozemku pro výstavbu dálnice, a ten zbytek – to bylo v tomto případě 214 m2 , město 

vykoupilo 

- celkem takto v těchto 4 případech město vykoupilo 1434 m2 pozemků, p. Novotný nám nabízí 

2300 m2 , takže to je zásadní rozdíl 

- opakuji, v těch minulých případech byli majitelé těch zbytků dotčeni stavbou dálnice mnohem 

víc, protože v jednom případě se jednalo, jak jsem řekl o rodinný dům, ve druhém případě o 

provozovnu nějakého železářství nebo prostě řemeslnického provozu v Dluhonicích, která 

toho majitele živila 

- takže k tomu můj komentář, proč navrhuji variantu III 

 

PhDr. Pospíšil 

- než zareaguji na to, co před chvílí říkal p. náměstek Košutek, poprosil bych o obrázek, abych 

to trochu přiblížil 

- jak bylo řečeno p. náměstkem, tady dojde k rekultivaci silnice 55 a tady ten kousíček je zrovna 

ta zahrada, kde p. Novotný má pozemek a nabízí ho k odprodeji 

- ještě upozorním na to, že je tady nějaké logistické centrum pro výstavbu dálnice a těžká 

doprava bude jezdit tímto směrem, aby se dostala na stavbu toho nadjezdu, co povede přes 

železnici 

- proč nemůže město vykoupit pozemek, aby jezdila ta těžká doprava přímo na stavbu – tady 

končí dálnice a tady zase začíná nadjezd pro železnici 

- pořád tady mluvíme o ekologii, o šetření časem apod. a přitom máme tu možnost situaci řešit 

tímto způsobem 

- ta doprava se bezesporu zrychlí a samozřejmě nebude trpět ani životní prostředí apod. – to je 

jeden argument proč jsem pro, aby město vykoupilo tento pozemek 

- argument č. 2 – všichni jsme četli dopis p. Ing. Novotného – přišel o majetek, který zdědil po 

svých předcích tím, že svůj pozemek postoupil nám všem uživatelům čili společnosti 

- nerozporuji ani cenu p. odhadce pozemku, který navrhuje cenu na výkup 200 Kč – to prostě 

tak je, protože ten pozemek byl znehodnocen právě silnicí 55 první třídy a pochopitelně i tím, 

že tam povede dálnice 

- to jsou dva argumenty, proč chci, abychom schválili odkup tohoto pozemku za tu cenu vyšší 

než je odhadce čili 290 Kč 

- já tady ještě ocituji p. náměstka Košutka – je to zmiňovaná předloha, která byla schválena 

12.12.2016 – ze zvukového záznamu jsem si udělal poznámky, které tam p. náměstek Košutek 

přednesl: „Jde o zbytek pozemku, který původním majitelům zbyl po výkupu pozemků pod 

jejich rodinným domem. Byli vstřícní a pozemek pro dálnici prodali. Domnívám se, že ze 

strany města bude obdobná vstřícnost, jestliže vykoupí ten pozemek za oboustranně 

dohodnutou cenu 350 za metr. Je to jakási kompenzace za to, že přišli o svoji nemovitost 

v důsledku výstavby dálnice a věřím, že v příštích případech, pokud nastanou, tak bude 

snadnější pro ŘSD pozemky vykupovat, a že se té dálnice prostě dočkáme o něco dřív než by 

město k takovým krokům nepřistoupilo.“ 

- já si to vysvětluji tak, že tady byla podobná křivda vůči rodině Novotných, že 2x přicházejí o 

svůj majetek, hodnota toho majetku šla rapidně dolů, proto znovu zdůrazňuji, že budu hlasovat 

pro výkup a pro vyšší částku 

- proto doporučuji variantu II 

 

 



13 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže dáváte protinávrh k návrhu p. náměstka, variantu II 

 

Mgr. Netopilová 

- taky bych se ráda pustila do tohoto problému, který není určitě tak úplně komfortní, jak 

bychom si přáli, tak jednoduchý 

- nicméně musím konstatovat, že poté, co podobně jako další zastupitelé, jsem se s p. Novotným 

setkala, byla jsem se podívat na místě, přečetla jsem si i další související materiály, tak 

jednoznačně docházím k závěru, že rodina, která ochotně 2x ve veřejném zájmu se vlastně 

vzdala velkých částí svého pozemku, přičemž v jednom případě díky chybné výměře přišla o 

dosti velkou částku a ta ji byla kompenzována pouze částečně 

- tak taktéž, jak už předesílal p. Pospíšil jsem pro variantu II 

- já myslím, že jde o nápravu jakési křivdy, která se tady udála 

- jednak si myslím, že cena pozemku byla úplně jiná před stavbou těch dotyčných silnic a ta je 

zase jiná teď, není to vina p. Novotného nebo jeho rodiny 

- to, že klesla cena pozemku, je vinou těch okolností ve veřejném zájmu, takže jsem také pro tu 

variantu II  

 

Ing. Hermély 

- všechno podstatné tady řekli mí dva předřečníci 

- také jsem byl osobně se na tom místě přesvědčit a v podstatě ty podstatné momenty tady padly 

- mým názorem je, že bychom v podobných situacích měli principiálně postupovat stejně, a 

když pominu tu vstřícnost vlastně ve veřejném zájmu, kdy se vlastně rodina Novotných 

zbavila v podstatě 2/3 pozemku na I/55 a na nadzemní křížení Předmostí 

- zůstane v podstatě zbytek pozemku sevřený ve tvaru L vlastně komunikacemi, kde je poměrně 

frekventovaná doprava nebo kde je hustá doprava, nechtěl bych v této situaci být 

- myslím si, že přestože město nemá pro tento pozemek smysluplné využití do budoucna, 

možná po dobu stavby pronajmout ŘSD nebo investorovi jako skladovací nebo parkovací 

místo, právě pro tuto příhodnou polohu blízko této stavbě, tak by město mělo ukázat vstřícnou 

tvář a rodině Novotných vyjít v tomto případě vstříc 

- a deklaruji svoje stanovisko hlasovat ve variantě II 

 

p. Zácha 

-  já věřím, že možná tady zas zazní, že se blíží volby, ale ono to s volbami nemá nic společného 

- myslím si, že je rozdíl mezi materiálem z 12.12.2016 a materiálem dnešním, je zásadní 

- pan majitel pozemku nejprve, tuším, v roce 1984 prodal pozemek pro ten násyp, který tam je, 

nebo dneska ten přivaděč z Olomouce, pak prodal ŘSD pro stavbu dálnice a teď má tady 

zbytkový pozemek 

- tenkrát jsme byli v kleštích, kdy prostě to bylo uchopeno tak, že buď prodáme, ale prodáme 

všechno, a ŘSD vykupovalo pouze tu část a my jsme byli donuceni koupit ten zbytek 

- já si vzpomínám moc dobře, jak ta polemika a diskuse tady probíhala, já jsem si skutečně ten 

zápis z toho zastupitelstva vytáhl a ať to byl p. kolega Tužín, ať jsem to byl já, tak jsme se 

jasně zeptali, jestli se to stává od té doby pravidlem, že budeme vykupovat zbytkové pozemky 

- to navazuji na to, co říká kolega Hermély – rada se neusnesla, to jsem se dočetl, že se rada 

neusnesla, p. náměstek okomentoval, proč navrhuje variantu III, nicméně doporučuji všem, ať 

si přečtou tu diskusi, protože se tam objevovaly názory typu, že je to vstřícný postup města a 

je to naprosto v pořádku, už tak jsou ti lidé v některých lokalitách zasaženi touto stavbou a je 

to jednoznačně krok v jejich prospěch, nikoliv proto, že by město chtělo vykupovat, ale snaží 

se chovat ohleduplně aspoň v rámci těchto zbytkových pozemků 

- to se týkalo jak pozemků v k.ú. Přerov, kde tedy jenom připomenu, že jsme tenkrát kupovali 

zbytkový pozemek, na kterém byla dřevěná kůlna, studna ražená, záchod dřevěný atd. tak, jak 

to bylo uvedeno 

- my jsme se na to dotazovali, u dalšího pozemku v Dluhonicích opět komentář, že se musí 

zdůraznit vstřícný postoj města vůči těmto občanům, kteří jsou „poškozeni“ tou stavbou 
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- já jsem řekl, kde vidím ten rozdíl, ptal jsem se na to tenkrát, říkal jsem – buďme obezřetní, 

bude nás to pronásledovat po celou dobu stavby nebo po celou dobu těch výkupů pozemků – 

máme to tady, tak neměňme, prosím, své názory a postavme se k tomu čelem 

 

p. Pospíšilík 

-  poprosím o prezentaci – na ten pozemek jsem se jel podívat také, udělal jsem pár fotografií, 

kde je zachycen současný stav automobilové dopravy, těsně kolem toho pozemku, aby vlastně 

veřejnost viděla, jak vypadá doprava těsně kolem toho pozemku 

- ten pozemek sloužil k rekreačním účelům, jenom jako zahrádka, ale i k tomu, že víceméně 

senioři na té zahrádce pobývali, trávili tam volný čas 

- ten stav je dneska pár let, 3,4 roky neudržovaný, kdy se tam víceméně seče jenom tráva, ale 

nic víc se tam neděje 

- ten vjezd tady zůstane, od této zahrady začne rekultivace a po sem vlastně bude probíhat a 

zůstane silnice 55 v bodu, ve kterém jsme před tím ukazovali, že by to mělo dostat město 

- za tím plotem směrem doprava, už potom bude rekultivovaný pozemek… poprosím o 

prezentaci, ať to běží, ať jedou další fotografie…dostaneme se k té poslední mapce – takže 

vypadá stav v průběhu dne, takže trvalá fronta nákladních a osobních aut, shora dolu a 

podobně bude vypadat i přivaděč vlastně od dálnice z druhé strany, jakoby z pravé strany 

- poprosím hlavně o tu poslední mapku – to byl víceméně úplně původní pozemek, kdy vlastně 

1984 vypadal – orná půda, číslo 1 – ta byla vykoupená v podstatě na přivaděč od Olomouce 

silnice 55, ta bude rekultivovaná a zůstane v majetku města 

- dvojka je současně teď vykoupený pozemek - je to hrubý náčrtek -  který bude pro ten dálniční 

převaděč a ten zbytek v tom červeném obdélníku, je právě ten pozemek, který bychom měli 

vykoupit 

- tzn., že pokud my zrekonstruujeme jedničku, tak nám zůstane poměrně velká plocha a k té 

ploše bude ten zbytek 55 přiveden, takže můžeme potom tuto plochu využít, buď jako prodat 

za daleko jiné peníze, za daleko vyšší peníze, a nebo to může sloužit k podnikání 

- tzn., že to nebude úplně tak, i když to koupíme za 290 Kč za metr, tak si myslím, že to nebude 

úplně zbytečně koupené 

- takže já se přikláním k variantě II také 

 

Mgr. Přidal 

- rád bych se v krátkosti vyjádřil k problematice pozemku 

- využil jsem nabídky p. Novotného, abych se šel také podívat na tento pozemek 

- schválně říkám pozemek, protože já osobně bych o tomto pozemku jako o zahradě nemluvil 

- samozřejmě jsem si prohlédl nultý kilometr, který jste tam možná viděli, kdo jste tam byli, kde 

se dělí dálnice Lipník – Přerov, Přerov – Říkovice 

- měli jsme problém se domluvit, protože přestože bylo půl dvanácté, auta jezdila jak o život, 

ale zas na druhou stranu, nestála až po kokorský kopec, takže se tam dalo dýchat 

- díval jsem se na otázku přístupnosti atd. 

- potom jsem si doma ještě zrekapituloval jedno – rok 1984 – výkup 2328 m2 prodali Novotní 

bez problémů, jak někdo tady řekl – podali ruku nám všem Přerovanům a řidičům 

- v r. 2009, když se dělala digitalizace pozemku, tak se dokonce zjistilo, že 432 m2 , které dali 

městu nebo dali státu, aniž za to dostali zaplaceno 

- dobře si pamatuji, jak rada s tím bojovala, nakonec i zastupitelé schvalovali, dostali Novotní 

100 tisíc Kč, což bylo 231 Kč/m2 , kdežto znalecký posudek byl 750 Kč/m2  

- současný posudek je 200 Kč, já se nedivím, já obdivuji, že to ještě vyšlo na 200 Kč, protože 

v té blízkosti komunikace, hluku apod., dělat posudek, fakt víc než 200 Kč nemohlo být 

- já si myslím, že současná doba moc empatie neuznává, ale já se k ní hlásím, a proto po 

zvážení všech aspektů a také s ohledem na vstřícnost Novotných v minulých letech budu 

hlasovat a navrhuji variantu II, čili 290 Kč/m2  
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p. Tomaníková 

-  i já jsem se byla na tento pozemek podívat, p. Novotný mě tam pozval, prošla jsem tento 

pozemek a chápu jeho stanovisko, že ten pozemek z hlediska rekonvalescence, kterou tam 

chtějí, jako rodina mít, není vhodný 

- i když p. náměstek říká, že ta silnice bude jinak, vlastně zanikne v budoucnu, ale než se to 

všechno uskuteční, tak tam budou dvoje stavby, Olomouc i Brno 

- oceňuji vstřícný krok manželů Novotných, kteří v předcházejících letech vyšli vstříc městu 

vlastně 2x, při digitalizaci potřetí 

- my, jako náš klub, souhlasíme a budeme odsouhlasovat variantu II, tzn. těch 669 tisíc Kč 

 

PhDr. Pospíšil 

- když dovolíte, ještě jedna citace ze zastupitelstva z 12.12.2016, je to citace p. tajemníka Mgr. 

Mlčocha: „Je docela dobře možné, že ještě několikrát se v průběhu některých příštích 

zastupitelstev vrátíme k výkupu nějakých zbytkových pozemků. Já jenom připomínám, že 

bude pravděpodobně v prvním kvartálu 2017 se projednávat město naopak prodej pozemků 

pro dálnici, tedy s nějakou smlouvou s ŘSD ve výši více než 20 milionů Kč, tzn., že je to 

nějaká kompenzace těch, řekněme, majetkových křivd.“ 

 

p. Neuls 

-  mám pocit, že o tomto materiálu jsme se už dozvěděli všechno, je to pořád jedna a tatáž věc, je 

to pořád dokola 

- proto navrhuji, abychom ukončili diskusi a rád bych, aby se k tomu mohl vyjádřit sám majitel, 

nebo člověk, který nabízí pozemek 

- za sebe budu hlasovat o variantě č. II tak, jak jsem se k tomu vyjádřil na radě 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže do diskuse jsou přihlášeni p. Kouba a p. Košutek a poté uzavřeme diskusi nebo necháme 

promluvit potom, co promluví p. Holan, který prodlouží diskusi, která se opravdu odehrává 

v kruhu, a pak dáme slovo p. Petru Novotnému 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já se pořád nějak nemůžu dobrat podstaty, proč kupovat pozemek, který město vůbec k ničemu 

nepotřebuje 

- já nesouhlasím s argumenty, že by po tom mohla jezdit auta, nebo že by tam mohla být kdy 

někdy průmyslová zóna 

- i pokud bychom ten pozemek dostali zadarmo, tak je to pro nás nevýhodné, protože jsou s tím 

spojené budoucí náklady minimálně za sečení pozemku, kdy 2 300 m2 nás bude stát za jedno 

sečení 5 tisíc Kč, tzn. minimálně 15 tisíc ročně za to budeme platit 

- pokud chce Zastupitelstvo města p. Novotného nějak odškodnit za jeho minulé postoje, tak 

navrhuji, abychom mu dali dotaci 700 tisíc a nekupovali pozemek, který nepotřebujeme, a 

v budoucnu nás zatíží dalšími náklady 

 

Mgr. Kouba 

- já jsem jeden z mála, co tam nebyl na tom pozemku, pravděpodobně jsme se tam mohli 

všichni sejít 

- nicméně jsem se chtěl spíš zeptat, nastala zajímavá situace, p. primátor vyjádřil obavy o střet 

zájmu, což je vlastně snad poprvé, byly tady různé jiné materiály 

- tak bych se chtěl zeptat, jestli by se nám svěřil, proč tomu tak je, a když se nesvěří, jestli by mi 

mohl poradit, jak mám hlasovat, pro kterou variantu by se p. primátor přiklonil, já na něho 

hodně dám 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já vám na to odpovím prostě, p. zastupiteli, to je mé svrchované právo, kterého jsem využil 

- já jsem se v té místní části narodil, já mám k p. Novotnému svůj vztah, jsem předmostský 

rodák, on je předměstský rodák, kdybyste dovolil, ano? 
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náměstek primátora Košutek 

- krátce bych dal tuto věc do souvislostí zase s jinými věcmi 

- jednak podle zákona o obcích, pokud obec koupí nemovitost za cenu vyšší než je v čase a 

místě obvyklá, stanovená znaleckým posudkem, musí toto rozhodnutí zdůvodnit 

- momentálně nevím, jak bych to zdůvodňoval, já doufám, že to zdůvodňovat nebudu muset 

- druhá věc – tím, že rozhodneme, že dáme 667 tisíc Kč za pozemek, který město nepotřebuje, 

tak tím současně rozhodneme, že tyto peníze nepoužijeme na jinou věc potřebnou, např. 

opravy cest, chodníků, na které si občané dlouhodobě a oprávněně stěžují nebo na nějaké 

kulturní nebo sportovní aktivity, atd. 

- víme všichni, kolik je tady požadavků, které město není schopno splnit, protože prostě peníze 

v rozpočtu na to nejsou a teď bychom dali peníze nebo dáme peníze za věc, kterou město 

nepotřebuje 

 

Ing. Holan 

- chtěl bych upozornit, že pokud schválíme variantu II, tak takových lidí, jako p. Novotný, 

poškozených, je celá řada 

- otevřeme lavinu, a jak se k nim zachováte vy ostatní teďka znovu, taky tak, jako k p. 

Novotnému, stejně? Já bych to chtěl vědět 

 

PhDr. Pospíšil – faktická 

- znovu připomínám to, co jsem řekl před chvílí, p. Mlčoch na zastupitelstvu v tom roce 2016 

sdělil, že bude 20 milionů Kč na vyrovnání těchto křivd a překvapuje mě vaše stanovisko, p. 

náměstku Košutku, vy jste na témže zastupitelstvu, které jsem citoval, hovořil o tom, že je 

potřeba a město by mělo být vstřícné k tomu, aby se ty křivdy napravovaly 

- překvapují mě vaše obraty 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- už se dostáváme na území osobních přestřelek, což bych nerad 

- já myslím, že je to závažná věc a měli bychom být věcní, protože jenom na okraj, p. 

zastupiteli, srovnáváte nesrovnatelné 

- to, co od nás vykupuje stát, je v záborovém elaborátu, měl byste se přijít podívat, co od nás 

stát vykupuje a proč, atd. 

- já myslím, že ex cathedra bychom se neměli tak chovat 

 

p. Neuls - faktická 

-  lavinu jsme spustili právě v Dluhonicích 

- a co se týče těch chodníků, jak říká p. náměstek, bylo by dobré, kdyby se přišel podívat někdy 

na druhý konec města Přerova, což je Želatovská, Gen. Janouška a přilehlé ulice 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský - faktická 

- já musím reagovat – úplně přesně si nepamatuji, co řekl p. tajemník, nicméně rozhodně nejde 

říci, že 20 milionů, které získáme za pozemky od ŘSD bude použito na nějaké kompenzace a 

na nějaké výkupy jiných pozemků 

 

Ing. Tužín- faktická 

- před chvilkou jsme nabyli a vůbec jsme nabývat nemuseli, nebo jsme si to odsouhlasili úsek 

silnice první třídy včetně dálničního mostu, a nevadí nám to, a najednou jeden pozemek, na 

kterém nestojí v podstatě nic, co by nás zatěžovalo, nám vadí, protože nás bude zatěžovat 

- tak jestli bych k tomu mohl dostat nějaké zdůvodnění 

 

p. Zácha – faktická 

-  zajímavý dotaz kolegy Kouby, p. primátore – jako primátor města, jakou variantu byste 

doporučil v tomto bodě? 



17 

 

- druhá věc na p. kolegu Holana – opravdu si projeďte hlasování z 12.12.2016 a my jsme na to 

upozorňovali, že tato lavina se spustí a už je spuštěna, takže to je jenom důsledek toho, co se 

tady odehrálo 12.12.2016 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ta vaše otázka je naprosto subjektivní, sugestivní a já na ni nebudu odpovídat, ani nejsem 

povinen 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

- těch 20 milionů, které jsem před tím rokem a půl asi uvedl, tak to je přibližná kvantifikace 

objemu majetku, který budeme prodávat ŘSD v trase dálnice 

- rozhodně to nemohlo být myšleno tak, že těch 20 milionů utratíme prostě za výkupy pozemků, 

které s tím souvisí velmi okrajově, to je vaše rozhodnutí 

- já prostě do toho nemůžu takto vstoupit, já jsem jenom řekl, jaký objem majetku je v trase 

dálnice, který je v majetku města 

 

občan – p. Petr Novotný 

- tímto vystoupením chci za naši rodinu doplnit informace k dopisu, který jsme zaslali všem 

zastupitelům a dovysvětlit a sdělit některé skutečnosti 

- takže nebudu říkat, co jsme všechno prodali, to už tady bylo řečeno, takže jenom shrnu – 2x 

jsme již prodali dvě různé části zahrady a 2x jsme vyhověli veřejnému zájmu a 2x jsme 

přispěli ke zlepšení dopravní situace v Přerově 

- při výše uvedených prodejích došlo k poškození našeho zbytkového pozemku na jeho ceně, 

což je zcela evidentní 

- než jsme se obrátili na město Přerov se žádostí, tak jsme oslovili Olomoucký kraj, dostali jsme 

odpověď, že nemůže Olomoucký kraj pozemek vykoupit, a dále nám Olomoucký kraj sdělil, 

že se máme jednoznačně obrátit na město Přerov, protože město Přerov v minulosti takto 

výrazně omezilo naše vlastnické právo k danému pozemku na několik roků a z těchto 

závažných důvodů, které to město udělalo, tak se máme v prvé řadě obrátit s naší nabídkou na 

odkup části našeho pozemku na město Přerov, proto jsme tak učinili 

- celá záležitost kolem výkupu půdy z naší zahrady je specifická a ojedinělá – neznáme nikoho 

z vlastníků, kdo by musel z jednoho pozemku dávat 2x na silnici nebo dálnici 

- navíc při prvním prodeji jsme byli investorem okradeni, kde vznikla další křivda 

- podstatným faktem také je, že velmi silným provozem na sousedící silnici I/55 – viděli jste 

tady ty snímky – je na našem zbytkovém pozemku značně znehodnoceno životní prostředí, a 

tím jsme poškozováni dlouhodoběji již od roku 1984 

- kolem pozemku projede každý den několik tisíc vozidel, jakmile se začne stavět dálnice D1 

v zadní části našeho pozemku, tak se pro nás to životní prostředí ještě zhorší 

- a pokud si někdo, už tady o tom byla zmínka, pustí obrazový a zvukový záznam z 23. zasedání 

Zastupitelstva města, tak tam bylo řečeno, že je nesmírně důležité odbourávat konflikty, 

odbourávat překážky, odbourávat případné vyvlastňování – to říkali představitelé města - těch 

pozemků, které mohou zablokovat stavbu dálnice D1 

- dále tam bylo řečeno představiteli města, že tyto výkupy pozemků jsou podílem města na 

veřejném zájmu ke stavbě D1 a souvisejícím stavbám 

- pak byly také příspěvky, že je nutné těm občanům, kterým se berou pozemky na stavby 

pomoct 

- takže my, jako rodina, bychom očekávali, abyste měřili, prosím vás zastupitele, stejným 

metrem, aby tak, jak jste pomáhali v Dluhonicích, tak jste pomohli i v Předmostí 

- naše rodina pochopila, že trend výstavby komunikací je nutnost pro Přerov a pro společnost, 

proto jsme smlouvy o výkupech pozemků nijak neblokovali a pozemky jsme poskytovali na 

výstavby dvou důležitých komunikací bez průtahů, načež vlastně naše rodina tímto 

dlouhodobě je poškozovaná, jak na ceně, tak vlivem dopravy 

- žádáme proto zastupitele, aby celou věc posoudili a vzali v úvahu zejména morální, a to bych 

chtěl prosím, podtrhnout, morální hledisko, aby rozhodli tak, abychom přestali být 

poškozováni 
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- a když jsme my městu několikrát vyhověli, že dnes město vyhoví nám a odsouhlasí naši žádost 

- dál ještě řeknu, že jsme se sešli jako rodina, když včera dcera přijela z dovolené, z hor, tak 

jsme se ještě sešli a máme tady jakýsi návrh ještě kompromisní z naší strany – kdyby některý 

zastupitel tady chtěl vystoupit a říct svůj názor, případně návrh, tak my bychom se 

pravděpodobně spokojili ještě s částkou 230 Kč/m2 , čímž opět se snažíme udělat vstřícný krok 

městu Přerovu 

- poslední věc, p. primátore, ŘSD Brno čeká na výsledek dnešního jednání kvůli dočasné 

smlouvě o pronájmu, která nám doma leží na stole několik měsíců – jedná se o 170 m2 

z pozemku, o kterém se tady celou dobu bavíme a vlastně po dnešním jednání se rozhodne, 

jestli tuto smlouvu budeme podepisovat my, nebo jestli když pozemek byste chtěli odkoupit 

od nás, tak jestli tu smlouvu budete podepisovat vy – jedná se o 170 m2 – dočasný zábor, 

smlouva na 4-8 let je tam stanoveno, čili předpokládá ŘSD, že se ta stavba bude stavět 4-8 let, 

a jsou to stavby 2 – je to stavba D1 směrem na Dluhonice a stavba mimoúrovňového křížení 

 

Ing. Kohout  

- já teda zvedám tu vhozenou rukavici a navrhuji hlasovat o částce 529  tisíc Kč, což je 

předpokládám ekvivalent přepočtený na metráž, jak říkal p. Novotný 

- já to nevnímám jako precedentní rozhodnutí, v tuto chvíli se rozhoduji ad hoc, případ od 

případu a hodnotím pouze jakoby vyšší křivdy a újmy, ta se tady nepochybně stala 

- bude to asi i v dalších případech, ale odmítám jakoukoliv diskusi vedenou směrem k tomu, že 

je to precedentní rozhodnutí a bude nás to zavazovat i k dalšímu postupu 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- protinávrh k návrhu č. 2, který tady padl, je návrh Jiřího Kohouta, že tedy to bude částka 529 

tisíc Kč 

 

Ing. Vrána 

- byť bych rád podpořil p. Novotného a podpořím ho, ale předtím bych rád položil jednu otázku, 

protože zaznělo to tady od p. kolegy Košutka – mě by zajímalo, není tady stanovisko právního 

oddělení, nejsem právník – mě by zajímalo, o co se naše rozhodnutí opře 

- naše rozhodnutí se může opřít o znalecký posudek, který říká v místě a čase obvyklé, a to říká 

posudek p. Pazdery 6117 a cena v čase a místě obvyklá je 460 tisíc Kč 

- my si teda řekneme cenu 290 Kč/m2 , protože p. Novotný vyvodil z výkupu pozemku p.č. 62 

v Dluhonicích, kde výkup tohoto pozemku schválilo… 

- já nevím, jestli lze vycházet z toho, že si p. Novotný něco odvodil a my budeme toto 

považovat za cenu v místě a čase obvyklou 

- já bych měl rád jistotu, že když to schválíme, tak nepoškodíme, že se budeme chovat s péčí 

řádného hospodáře a nikdo nám nevyčte, že jsme neodsouhlasili cenu v místě a čase obvyklou 

- já bych poprosil asi stanovisko právního odboru 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já myslím, že to stanovisko není potřebné 

- my máme odpovědnost s péčí řádného hospodáře rozhodovat vždy 

- máme tady požadavek p. Novotného 529 tisíc Kč, máme tady jeden posudek za 460 tisíc Kč, 

můžeme věc odložit a samozřejmě diskutovat o dalším kolizním posudku, ale tak problém 

nestojí 

- problém stojí a padlo to tady několikrát, že odškodňujeme v morálním zájmu nebo 

z morálních důvodů, nikoliv z důvodu zákonných, právních nebo odpovědnostních z hlediska 

povinnosti obce 

- tak se k tomu takto budeme muset postavit, do slova a do písmene 

- když je to jiná cena než je ve znaleckém posudku, tak ji musíme zdůvodnit a my ji 

zdůvodňujeme morálně 
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občan – p. Petr Novotný 

- já bych jenom připomínku k p. Vránovi – tady jsou teď ve hře s naším novým návrhem, který 

jsem přednesl ve svém příspěvku 3 částky – 200 Kč je odhad – je to odhad poškozeného 

pozemku, ten p. odhadce odhadl za 200 Kč našeho poškozeného pozemku – pozemek je 

poškozený stavbou komunikace 

- druhá částka je částka 290 Kč, kterou jsme navrhli původně, to je těch 667 tisíc Kč 

- třetí částka je 529 tisíc Kč, a to je částka, kterou jsem před chvílí navrhl, že naše rodina chce 

udělat vstřícné gesto vůči městu a stáhla finance z 290 Kč/m2 na 230 Kč/m2  - tolik na 

vysvětlenou 

 

p. Zácha – faktická 

-  p. primátore, byl návrh na ukončení diskuse p. kolegou Neulsem a po něm následně byli další 

4 řečníci, takže bychom měli postupovat podle návrhů, které zde padají 

- já jsem nikdy nebyl pro uzavření diskuse, ale jenom formální vedení schůze 

- k tomu, co říká tady p. kolega, tak je to tady malinko, jak na bleším trhu, nezlobte se  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Zácha, já jsem všechny přihlášené nechal promluvit, to je moje povinnost 

- já s vámi nechci polemizovat, až budete řídit zastupitelstvo v příštím volebním období, řiďte si 

ho, jak to umíte vy 

- děkuji vám, respektujte přístup řídícího ke schůzi, bude to rozumné, je to v souladu s jednacím 

řádem 

- rád se na vás přijdu podívat 

 

Ing. Vrána – faktická 

- jenom faktická – my jsme ten návrh p. Neulse nedali hlasovat, čili ten návrh nebyl odhlasován 

na ukončení diskuse 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Zácha nemáte slovo 

- Petr Kouba bude stínit p. Záchu nebo stínovat, to je v pořádku 

 

Mgr. Kouba 

- nestínuji p. Záchu 

- mě by opravdu ten názor právního odboru zajímal 

- vy jste udělal sáhodlouhý výklad p. Vránovi, cosi o morální ceně, ale mě by fakt zajímal před 

hlasováním ten názor 

- vy jste nám řekl svůj názor, říkal jste, že bude apolitický v tomto, že nebudete hlasovat, že 

nechcete přihrávat peníze svému kamarádovi a vzápětí jste nás přesvědčoval o té ceně, že 

bychom mu z morálních důvodů měli zaplatit 

- takže já děkuji za to, že jste mi odpověděl, jak bych měl hlasovat nebo jak by ostatní měli 

hlasovat, ale stále bych chtěl vědět, jestli je to v pořádku – prosím právní odbor 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Kouba, já budu hrozně rád, když mě nebudete přesvědčovat o tom, co jsem řekl, co mám 

říkat a co budu říkat 

- já jsem vás k ničemu nepřesvědčoval, ani bych si to nedovolil 

- já jsem vám jenom vyložil objektivně, co je příčinou našeho přístupu k této křivdě, že to je 

morální aspekt, nikoliv hospodářský, nikoliv právní, ale mravní 

- uzavírám diskusi a čeká nás poměrně zajímavé hlasování, poslední protinávrh předložil Jiří 

Kohout, a to je částka 529 tisíc Kč za nemovitosti, které jsou samozřejmě v návrzích na 

usnesení, a když to nazveme, tak to můžeme nazvat VARIANTA IV za stejné věcné definice 

- takže VARIANTA IV za pozemek XY v částce 529 tisíc Kč v k.ú. Předmostí 
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Mgr. Kouba – faktická 

- já bych prosil, zvláště ověřovatele zápisu, aby bylo zaznamenáno, že p. primátor porušuje 

jednací řád, například tím, že nedává hlasovat o návrzích a podruhé, že mě krátí na mých 

právech 

- já jsem požadoval před hlasováním – jeho názor mě nezajímá, mě zajímá názor našich 

právníků, jakým způsobem se k tomu staví, jestli si tady opravdu můžeme od stolu házet ceny, 

jak chceme, prostě jenom protože je to morální nebo nemorální 

- mě to opravdu zajímá 

- chci tu odpověď, ne vaši odpověď, p. primátore, ale odpověď odboru 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já vám samozřejmě nerozumím a vůbec nevím, co vám mám odpovědět, nebo máme 

odpovědět 

- ještě jednou to zopakujte, děkuji 

- a prosím tak, jak jsme si řekli v jednacím řádu – definujte to, abychom to viděli, co máme 

odpovědět 

 

Mgr. Kouba 

- má otázka zní, nikoliv na vás, ale na právní odbor, tzn. na naše právníky – zdali je možné 

navrhovat cenu dle našeho úsudku nebo úsudku navrhovatele této ceny, jestli nemusí být 

podložena nějakým odhadem 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se domnívám, že je to samozřejmě možné, žádný právní předpis nehovoří o tom, kam vy 

směřujete a je to opět pragmatická a naprosto politizační hádka, zbytečná 

- tak, jak budeme hlasovat o 667 tisících Kč, tak budeme hlasovat o 529 tisících Kč, p. Koubo 

- a už prosím pěkně, zanechme těch…no, mluvit neznamená říci, já vám to opakuji mnohokrát, 

už se k tomu nebudu vyjadřovat 

 

občan – p. Petr Novotný 

- já bych ještě chtěl znovu apelovat na ten morální aspekt zastupitelů tady v této otázce a znovu 

připomínám, že těch 529 tisíc Kč je částka, kterou jsme navrhli my, jako rodina a je to těch 

230 Kč/m2 nikoliv původních, co jsme žádali v žádosti, kterou dostali všichni zastupitelé, 

nikoliv 290, ale 230, to, co navrhoval v podstatě jako čtvrtou variantu p. Kohout 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nyní nechám hlasovat o variantě IV, a to je částka 529 tisíc Kč, jako poslední protinávrh 

- konstatuji, že varianta prošla a usnesení k bodu 3.3.4 bylo přijato, a to samozřejmě 

k oprávněnému návrhu p. Kohouta, který má právo podat jakýkoliv návrh, jako zastupitel 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta:  21 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali, 3 omluveni 

(Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. Dostal) 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA:  16:30 – 16:45 hodin 
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1079/37/3/2018 Prominutí úroku z prodlení 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí 4/5 pohledávky na úroku z prodlení 

v  částce 168.800,00 Kč, tj. 4/5 z částky 211.000,00 Kč, a to za podmínky uhrazení neprominuté 

částky 42.200,00 Kč, za panem F.Š., bývalým nájemcem nebytové prostory v objektu č.p. 2822, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/44 v k-ú- Přerov. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučil schválit usnesení návrhu 

 

 

Hlasování:  29 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák, Ing. 

Dostal) 

 

 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1080/37/4/2018 Rozpočtové opatření č. 3 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  jenom pár otázek k tomuto rozpočtovému opatření 

- první, která mě tam zaujala – Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové 

opatření, částku 2 850 700 Kč, a z toho 1 794 500 Kč – příprava architektonicko-urbanistické 

soutěže na využití hotelu Strojař – jak to mám správně chápat, toto rozpočtové opatření, 

protože navazuji na to, jak jsme hlasovali na minulém zastupitelstvu o architektonicko-

urbanistické soutěži 

- druhá otázka – ono je to možná mířeno, p. předsedající, směrem do technických služeb – je 

oprava lesních cest Přerov II, jestli jsou to lesní cesty, které jsou poškozeny tou těžbou 

v daném polesí Svrčova tak, jak se tam teď vesele těží 

- tak jestli my za těžaře budeme spravovat cesty, jestli to mám takto pochopit 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

- Samozřejmě jsme tady všichni viděli to minulé jednání a hlasování ohledně architektonické 

soutěže, jestli ano, nebo pokračovat pouze projektem 

- já potom, když jsem se ještě díval do tisku apod., tak tam byla různá prohlášení, že to 

vypadalo tak, že vlastně toto nové zastupitelstvo nebo toto jednání zastupitelstva to bude 



22 

 

možná řešit ještě jednou, tak dejme tomu, že z opatrného hlediska jsem tam ty peníze zatím 

nechal 

- pokud se tak nestane, tak samozřejmě ty peníze uvolníme, tzn., zaplatíme pouze tu část té 

komise, která 2x zasedala, takže něco zaplatit musíme a zbytek samozřejmě vrátíme do 

rozpočtu, takže to není nic proti ničemu 

- ono je samozřejmě rychlé ty peníze vyškrtnout, a pokud by se změnily nějaké názory, tak by 

byl problém ty peníze tam znovu dát, takže jedině z tohoto důvodu 

- pokud se nic nestane, když to řeknu ze svého hlediska, v tomto zastupitelstvu, nebude se už 

řešit nějakým způsobem, třeba v Různém, Strojař apod., tak samozřejmě ty peníze vrátíme 

 

Ing. Střelec 

- reagoval bych na dotaz p. Záchy, přes p. předsedajícího 

- toto je samozřejmě oprava cest na polesí Svrčov, do kterých se desítky let nedala ani koruna 

- drobné opravy typu zasypání jam, výtluků apod., nejsou opravou 

- jenom k tomu, jestli jsou po těžařských firmách – já bych jenom upozornil, že těžařské firmy 

samozřejmě těží pro město Přerov, protože bez toho, abychom tam dali tu techniku, tak prostě 

ten les napadený kůrovcem apod. to nevytěžíme 

- oni samozřejmě to, co způsobí apod., tak si opraví, tzn., jestli to tam rozjezdí, ale ty cesty tam 

nejsou dělány na takový provoz a na to, co třeba před 10, 15 lety se tam nerealizovala taková 

kůrovcová těžba 

- jenom pro vaši informaci – za sobotu a za neděli spadlo na polesí Svrčov 5 tisíc kubíků, 

budeme mít enormní problémy to vůbec vytěžit a tam odtud to dostat 

- takže i teď jsou vyhlášeny, pokud vím, nějaké dotace na opravu lesních cest, budeme tam 

dávat jednu 

- ale říkám, ty lesní cesty jsou opravdu v havarijním stavu, budeme s tím muset něco udělat už 

proto, abychom to vůbec mohli vytěžit, protože my tam nejsme schopni ani s tou technikou se 

přes ty lesní cesty dostat 

- můžete se tam, p. Zácha, klidně přijet podívat jak to vypadá, jak je to podmáčené, protože to 

není otázka 100 nebo 200 tisíc Kč v rozpočtu technických služeb na jeden rok, ale je to otázka 

samozřejmě statisíců možná milionu Kč, jenom pro vaši informaci 

- plánovaná oprava jedné lesní cesty, která je teďka plánovaná, bude stát asi 10 milionů Kč, jen 

pro vaši informaci, jaké jsou to částky 

- takže to je k tomu, nevím, jestli to stačí taková odpověď 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

Mgr. Kouba 

- chtěl jsem se zeptat p. vedoucího odboru, p. Galy, jestli predikuje další pokračování kauzy 

Strojař ze své nějaké znalosti předchozí, nebo už mu bylo naznačeno, že to tam nechal 

- v tom případě bych se chtěl zeptat navrhovatele, protože navrhovatelem je p. náměstek, takže 

určitě to tam nechal i s jeho vědomím, tak jestli něco víte, co my nevíme 

- druhý bod – já bych se chtěl zeptat na realizaci akce cyklostezky Předmostí – Penčice – 

Čekyně, protože o tom taky tady byla rozprava, o velkých problémech s majiteli, tak jestli se 

v tomto projektu bude dále pokračovat, protože jsou tady alokovány 2 miliony na projektovou 

dokumentaci, tak jestli budeme za tuto cyklostezku bojovat i v roce 2018 přes ty problémy, 

které jsme tady slyšeli 

 

Ing. Tužín 

- navážu na svého předřečníka – koukal jsem se taky na cyklostezky, samozřejmě to mě zajímá 

poměrně dost 

- zeptám se na částku relativně malou – dobudování cyklostezky Velká Dlážka na pozemku, 

který bude převeden do vlastnictví statutárního města Přerov, předpokládám, že se jedná o ten 

pozemek, který byl v podstatě v blízkosti Brabanska, a je ještě buď ve vlastnictví Úřadu pro 

zastupování státu, nebo případně bude převeden v nějaké brzké době 
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- akorát těch 97 tisíc, to má být jako za projekt? 

- mě se totiž zdá, že za těch 97 tisíc už by to šlo i postavit těch 10 metrů, nebo kolik tam chybí, 

15 metrů té cyklostezky 

- tak bych se chtěl zeptat, jestli jsem to správně pochopil, že za 97 tisíc bude jenom ten projekt 

na ten malinký kousíček 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

- ještě jednou k tomu Strojaři, tzn., že minulé zastupitelstvo, pokud bylo, tak víte, že tato 

záležitost prošla o jeden hlas 

- pokud jste se podívali do Přerovského deníku, který vyšel po zastupitelstvu, tak tam byly 

informace o tom, že hlasování bylo zmatečné, a že znovu v podstatě bude nějaké hlasování, 

tzn., proto jsme tam ty peníze v této fázi ponechali s tím, že jsme nevěděli, co bude po 

dnešním zastupitelstvu, pokud s tím samozřejmě nikdo nevystoupí, tak už jsem řekl, že 

zaplatíme pouze tu část těm členům komise, kteří v podstatě byli, no a zbytek se vrátí do 

rozpočtu 

- to je v podstatě všechno 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- osobně se domnívám, že ten problém je poměrně velice jednoduchý – rada je vázána 

usnesením zastupitelstva v rozsahu 3 600 tisíc Kč na samozřejmě projekt, to je vše 

- vše ostatní jsou diskuse, úvahy o tom, jestli ano, nikdo nenavrhl zmatečnost hlasování, takže 

usnesení je závazné 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych podpořit slova p. Střelce ohledně těch cest v městských lesích 

- nejvíc dřeva se těží v zimě a na jaře, kdy podmáčené cesty jsou opravdu zatěžovány těžkou 

technikou, vyvážečkami, velkými nákladními auty naloženými 50, 60 kmeny, takže ty cesty se 

dost ničí včetně propustků, které jsou víceméně v těch nejnižších částech cesty, kde ztéká 

voda, jak to rozmrzne a voda je vlastně v půdě, tak se ty cesty opravdu poměrně hodně rozbíjí 

- pokud bychom to nechali tak a ty peníze do toho neinvestovali, tak se těmi cestami za rok, za 

dva nebude dát vůbec jezdit 

- takže poprosím víceméně o schválení těch peněz, protože je to opravdu důležité 

 

Ing. Kohout – faktická 

- jsem rád, že p. Gala je tak prozíravý 

 

p. Zácha 

-  na kolegu Pospíšilíka – ba naopak p. kolego, já se vyjádřím přesně, já jsem jeden z mála, který 

tu lokalitu tam zná z jistých důvodů velmi dobře 

- a pozoruji ta velká těžká auta, jak odváží a sváží mechanizaci, která to prostě rozjede atd. 

- to, co se tam odehrálo o víkendu, to se odehrálo na celém území ČR 

- a tam je to kalamitní, protože tak, jak se těží po tom kůrovci, tak samozřejmě ten les řídne, 

potom jakýkoliv vítr s tím dělá své, takže ba naopak těch peněz je tam málo a já jsem to vytáhl 

z toho důvodu, a proto otázka na vás, p. jednateli, a očekával jsem, že se prostě budete bít za 

to, abychom třeba peníze, které ušetříme prozíravostí p. Galy, stáhli třeba do těch cest 

- já bych neotvíral dál tu polemiku, my si rozumíme, nechme to tak 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- jen poznámku – to mohlo padnout i z úst p. jednatele, že budeme samozřejmě žádat dotační 

titul, který by z podstatné části financoval opravu těch komunikací 

 

Ing. T. Dostal 

- mám otázku, přes p. předsedajícího, na odbor majetku, odd. dopravy – vidím tady jednu 

položku 70 tisíc Kč – na projekty autobusových zastávek či krytí případných víceprací na 

jejich stavbách 
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- nevím, jestli už se zastávky začaly stavět, ale je zvláštní, jak jsou prozíraví pracovníci, že už 

víme, že budou vícepráce 

 

Mgr. Jan Strejček – vedoucí oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

- doplnil bych informaci ohledně lesních cest 

- pokud by zastupitelstvo schválilo finanční krytí, tak budeme využívat dotační titul 

Ministerstva zemědělství, Program rozvoje venkova, v oblasti lesnická infrastruktura, kde jsou 

stanoveny v rámci výzvy maximální výdaje 10 milionů Kč s tím, že je tam 80% dotace 

- takže pokud by se schválilo, tak rozhodně budeme usilovat o tuto dotaci včetně veřejné 

zakázky 

 

Mgr. Kouba – faktická 

- potřeboval bych vědět před hlasováním odpověď na moji otázku – v jakém stavu 

rozpracovanosti je cyklostezka do Penčic – nebyla mi odpovězena 

- ale ty zastávky mě taky zajímají, pochopitelně 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- chtěl jsem odpovědět na dotaz p. Tužína, jestli se jedná o projekt nebo o dokončení té 

cyklostezky 

- jedná se o projekt, protože tam se ještě musí doprojektovat sjezd na ulici Brabansko 

 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

- pokusím se odpovědět ohledně těch zastávek 

- kdo se pohyboval nějak v těch stavebních pracích, tak samozřejmě my musíme předpokládat 

nějaké vícepráce, protože až se sáhne do kufru té zastávky, můžeme zjistit nějaké problémy 

- abychom mohli pokračovat v té stavbě a nemuseli čekat na další schválení, tak musíme mít 

samozřejmě kryto finančními prostředky 

- takže z toho důvodu máme nějakou rezervu 

- zastávky se již budou dělat – jedna se chystá v Předmostí, na Kabelíkové a Dvořákové ulici 

 

Ing. Tužín – faktická 

- tak já bych chtěl fakticky říct, že je to dost nezvyklé teda mít opravdu vícepráce tady už 

v rozpočtovém opatření, protože pokud nevím, co tam najdeme, když tam hrábneme, tak se 

většinou dělá geologický průzkum, to je teda aspoň standardní postup 

- a odpověď číslo 2 – pokud za 97 tisíc Kč stojí proto ten projekt, že tam bude i sjezd, tak potom 

asi je práce snů projektovat pro město Přerov 

- opravdu klobouk dolů, za tyto ceny, ne pro město Přerov, ale pro ty, kteří si je budou 

fakturovat 

 

 

Hlasování:  27 pro, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

 

1081/37/4/2018 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 

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

důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout – faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 
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Mgr. Kouba 

- já bych se chtěl zeptat, jestli na mé dotazy bude dneska zodpovídáno nebo ne 

- připomínám tím, že mi nebyl zodpovězen dotaz právního oddělení nebo procesně další dotaz 

mi nebyl zodpovězen, jak to vypadá s tou cyklostezkou 

- takže nevím, jestli to není nějaký pokyn, proto jsem nehlasoval minulé hlasování, ale jinak 

samozřejmě proti opatření 

- nejprve opět procesně, formálně správně, formálně špatně 

- máme před sebou rozpočtové opatření, které kryje obrovské částky v jednotlivých opatřeních, 

nedá se v tom vyznat a opravdu se domnívám, že není šťastné, když tady na jedno opatření 

odmávneme 70 milionů, ale já se přesto zeptám na jednu částku, která je 25 877 tisíc Kč, tzn., 

že je tady financování samostatného parkovacího systému za nádražím 

- předpokládám, že se jedná o bývalý tzv. terminál, protože já jsem se na jednom zastupitelství 

ptal, kde byla veřejná rozprava, že jsem ji nějak minul, o potřebnosti terminálu, kdy byla 

rozprava z veřejností, nebo kdy my jsme se zajímali o nějaký projekt 

- bylo mi řečeno, že ten terminál už neexistuje, že se jedná přece o to parkoviště, konkrétně p. 

náměstek mi říkal – to je přece to parkoviště 

- tak se ptám, jestli je to přece jenom to parkoviště za 25 milionů a chtěl bych to znovu 

okomentovat nebo byl bych rád, kdyby to bylo okomentováno na co potřebujeme tak velkou 

částku, jestli je to opravdu částka, na kterou přispívá ITI, jakou částkou, jestli se tam bude 

opravdu bourat ta hala DPOV, kam se přesune a jestli se budou přesunovat i zaměstnanci také 

pryč z Přerova, nebo jestli zůstanou 

- budeme mít parkoviště, ale nebudeme mít prostor pro to, abychom zaměstnávali v Přerově lidi 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- jedná se skutečně o to parkoviště 

- pokud na to nedostaneme dotaci ITI, tak se to realizovat nebude 

- tady celé to rozpočtové opatření je převod rezervy rozpočtu loňského roku do rezervy rozpočtu 

letošního roku 

- to vysvětlení je takové, na co se počítalo s tím, že budou tyto jako prostředky použity 

v loňském roce 

- skutečné použití – o tom rozhodne zastupitelstvo města, čili opět opakuji, ta částka 25 877 

tisíc Kč je na ten terminál, pokud nebude dotace, žádný terminál nebude 

 

 

Hlasování:  29 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

1082/37/4/2018 Dotace pro KŘESŤANSKOU POLICEJNÍ ASOCIACI, z . s., na 

zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé 

okupace v období II. světové války 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem KŘESŤANSKÁ 

POLICEJNÍ ASOCIACE, z. s., se sídlem Zahradní 358, 251 01 Nupaky, IČ: 22888098 na 

zhotovení pamětní desky obětem z řad policie a četnictva za německé okupace v období II. 

světové války. 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. 266,8 - 20,0 246,8 
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 (individuální dotace) 

3326 110 Pořízení, zachování a obnova  

hodnot místního kulturního, 

národního a historického povědomí 

0,0 + 20,0 20,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. B.Passinger 

-  máme tady na stole celkem vypadající jednoduchý materiál – Poskytnutí dotace 20 tisíc na 

pamětní desku, která by měla být k památce účastníků protinacistického odboje v letech 1939-

1945 z řad příslušníků četnictva a policie okresu Přerov 

- do této chvíle souhlasím, správně, ale zdržím se hlasování, pokud mi nebude doplněna 

informace, protože v té žádosti při nasbírání více finančních prostředků bude k dané desce 

vydána publikace, ve které budou podrobněji rozvedeny životní osudy na desce uvedených 

policistů 

- zajímalo by mě proč, když máme schvalovat nějakou dotaci na pamětní desku, proč nevíme, 

jaká jména tam budou a co tam bude napsáno 

- to, snad si myslím, že je jednoduché, nevím, proč to někdo před námi ukrývá a proč to 

nemůžeme vědět 

- děkuji za odpověď 

 

 

Hlasování:  25 pro, 6 se zdrželo, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1083/37/5/2018 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ - PRŮPICH 

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. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hermély 

- já se chci ještě zeptat, jestli tady ta záležitost k tomu regulačnímu plánu přijde na zastupitelský 

výbor VPRID?  
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Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

- nepřijde, protože to byl součástí vlastně vůbec architektonicko-urbanistické soutěže nebo 

soutěže o návrh, to byla podmínka pořízení regulačního plánu a to jsme už probírali ve své 

době, když vlastně probíhala ta soutěž 

- soutěž skončila, vyhráli to určití architekti a ti budou pokračovat vlastně dál tzn. tím 

regulačním plánem 

- ten regulační plán, to zadání, je s nimi v podstatě zkonzultováno, takže dneska se to schválí a 

my se budeme muset potom ještě domluvit na té ceně, ta určitá cena byla součástí 

architektonické soutěže, takže uvidíme, jaká částka se z toho nakonec vyvrbí 

- takže proto, už to bylo součástí těch původních podmínek 

 

 

Hlasování:  33 pro, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

1084/37/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dostavba domova pro 

seniory – pavilon G,  zpracování projektové dokumentace“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Dostavba domova pro seniory – pavilon G,  zpracování projektové dokumentace“ dle důvodové 

zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  jenom chci navázat ze zkušenosti se Strojařem, když vidím předpokládanou investiční částku 

nebo předpokládané investiční náklady 140 milionů Kč, jestli je to skutečně částka prověřená, 

těch 4,5, ta předpokládaná, ať se nedostaneme do pozice Strojař 2 

- nicméně my jsme pro podporu této dostavby, protože historicky to je materiál, který se táhne 

už z minulých funkčních období, takže upozorňuji jenom na to, jestli opravdu ta částka je 

dostatečná, jestli je to kryto a pokud Rada města doporučuje, tak předpokládám, že i 

navrhovatel by měla být Rada města Přerova 

- nevidím tam nic, zmínku o nějaké architektonicko-urbanistické soutěži, takže chápu, že je to 

4,5 milionu pouze na projektovou dokumentaci 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- chtěl bych vás, všechny zastupitele, poprosit o podpoření tohoto záměru, protože jak všichni 

víme, dostavba pavilonu G je tady už několik let na stole, těch 72 lůžek navíc je určitě pro 

naše přerovské seniory potřebné, město Přerov stárne a do budoucna budou určitě tato lůžka 

potřebná 

- děkuji 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- opravdu se jedná jenom o projekt, není žádná soutěž, těch 4,5 milionu a ty předpokládané 

náklady dostavby 140 milionů bez DPH jsou předpokládané  
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- náklady skutečné budou známy až po vyhotovení projektové dokumentace 

 

p. Zácha 

-  rozumím tomu, co jste řekl, p. náměstku 

- jenom to srovnávám s tím, co jsme tady proskákali se Strojařem 

- pro mě jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď, a jestli to bude 140 ku 4,5 milionům na 

projektovou dokumentaci a slučuje se to s kalkulačkami, se kterými jsme byli seznámeni právě 

v akci Strojař, tak je to v pořádku 

 

Ing. arch. Horký 

- já se domnívám, a už jsem tak hovořil i na Radě města, že ta částka není dostatečná, a že je 

příliš nízká 

- je to můj osobní názor, odneste si z toho, co chcete 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

1085/37/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „ZŠ Trávník – 

rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem        

„ZŠ Trávník – rekonstrukce rozvodů ÚT, vody a odpadů“ dle důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  prosím, p. náměstku, jestli můžeme vysvětlit ten „rozpor“, který jste před chvilkou ocitoval – 

předpokládané investiční náklady 15 168 tisíc Kč, nicméně je kryto rozpočtovým opatřením ve 

výši 18 450 tisíc Kč, takže je tam rozdíl, tak v čem spočívá? 

- omlouvám se chyba – DPH, bez DPH – stahuji zpět - vysvětleno 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

1086/37/6/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ Přerov,  Za Mlýnem 1“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov,  

Za Mlýnem 1“ dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu. 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 

368 330,1 * + 17 050,0 385 380,1 

* počáteční stav navazuje na jiný materiál 

 



29 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (org. 500354 – 

Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za 

mlýnem) 

0,0 + 17 050,0 17 050,0 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

- nejprve uvedu stanovisko Finančního a rozpočtového výboru, který k tomuto bodu nepřijal 

žádné usnesení 

- ode mě dávám protinávrh – mě to připadá, že prostě ta stavba trošičku naexpandovala víc než 

je zdrávo a z původních záměrů ve výši 7 milionů máme dneska 14 milionů Kč, což je 

poměrně dost velký nárůst 

- navrhuji, aby se ta cena snížila zhruba na částku 9 milionů Kč a adekvátně tomu se 

přepracoval projekt 

 

p. Zácha 

-  chci se zeptat na stanovisko rady, jestli rada přijala usnesení k tomuto materiálu 

- co se týká prosby, kterou jsem tady sděloval už několikrát a znovu žádám – my jsme teď tady 

měli 3 investiční akce, dvě jsou schváleny financováním způsobem rozpočtového opatření a 

tato je opravdu tak, jak považuji za věcné a správné, že prostě schvalujeme záměr zadat a 

k tomu rozpočtové opatření 

- když to bude takto přiřazeno k jednotlivým investičním akcím, tak nemusíme takto 

rozlouskávat vždycky rozpočtová opatření, protože ty tři investiční akce jsou v podstatě 

naprosto stejné, že kdybychom vždycky schválili záměr a k tomu rozpočtové opatření, tak by 

to bylo jasné a čitelné, že to máme takto dopředu schválené 

 

Mgr. Přidal 

- dávám protinávrh schválit materiál v předložené verzi tak, jak navrhuje Rada města 

 

Ing. Tužín 

- musím konstatovat, že jsem trochu neporozuměl tomu protinávrhu za těch 9 milionů, protože 

věc se má tak, že je definován nějaký rozsah a ten rozsah prací vyjde na nějakou finanční 

částku 

- a když řekneme, že ze 14 uděláme 9, tak to bude znamenat, že třeba půlka oválu bude 

opravena, druhá nebude opravená nebo moc si to neumím představit, jak se to bude dělat 

- myslím si, že spíš ta správná cesta je možná buď hledat dotaci nebo možná to dobře vysoutěžit 

za nějakou rozumnou cenu než z celkové opravy hřiště dělat poloopravu, protože nakonec 

stejně to, co se neopraví nebo to, co by se vyškrtlo, by se opravovalo někdy jindy 

- nemůžu jinak, než si vzpomenout na známé škrty Víta Bárty, které se dělaly tak, že se 

většinou něco z té stavby vyndalo a potom se to za větší peníze dodělávalo a já v tomto 

opravdu smysl nevidím 

- spíš je šance vysoutěžit slušnou cenu, když ta zakázka bude jako celek, protože o to projeví 

zájem více firem, než když to bude rozkouskované  

- takže ačkoliv to zní na první pohled jako rozpočtově odpovědně, tak si myslím, že v důsledku 

toho nepřijde levněji, ale spíš naopak 

 

Ing. Vrána 

- p. Tužín řekl v podstatě velmi podobnou věc, co jsem chtěl říct 

- taky nevím, proč bychom to měli dělit nebo kouskovat 

- myslím si, že v rámci různých synergií, to bude dobré udělat jako celek a je to jedno 

z posledních hřišť, které není opravené 
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- na Velké Dlážce, si myslím, jestli mě paměť neklame, dalo na rekonstrukci 12 milionů Kč 

- je tam velká plocha, je tam spousta možností pro sport, atletický ovál, hřiště na košíkovou, 

tenisové kurty 

- je to fakt velký projekt a já si myslím, že pro základní školu, rozhodně za mě ano 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- podle vnitřního předpisu je pro schválení investiční akce nutné schválit záměr a schválit 

rozpočtové opatření 

- pokud je to v jednom materiálu nebo je rozpočtové opatření zvlášť mezi rozpočtovými 

opatřeními a ten záměr je bez rozpočtového opatření, tak to nic nemění na tom, že je nutné, 

aby obě dvě podmínky byly splněny 

- ať je to tak nebo tak, stejně se musí splnit vnitřní předpis 

 

p. M. Dostál 

-  k tomuto bodu jsem chtěl říct následující – i když je to v důvodové zprávě, co se týká názoru 

VPRID, tak jsem se chtěl říct, jak to u nás probíhalo na výboru 

- vlastně předposlední výbor – ono to tam mělo také nějaký vývoj – tak nás navštívil 

z investičního oddělení p. kolega Dostál, spíš jmenovec Dostál, tam byla možnost, že by se to 

dělalo variantně, protože tam hrozilo, že neschválíme tu velkou částku, takže by se to dělalo 

po částech 

- takže to byl prvotní takový nástřel, že by se to dělalo variantně, nicméně na posledním výboru 

se výbor jednoznačně přiklonil k variantě udělat to hřiště celé 

- to jenom chci, aby to tady zaznělo za výbor a samozřejmě i za mě, takže já se přikláním k té 

původní verzi 

 

Ing. arch. Horký 

- my jsme si na poslední Radě města vyžádali informace o tom, co to znamená takové hřiště 

provozovat, jaké budou provozní náklady v budoucnosti, a z toho materiálu si dovolím nyní 

citovat 

- „Personální náklady na zřízení hřiště pro veřejnost, tzn. ten provoz v odpoledních hodinách, 

který ale probíhá na jiných školách, jsou odhadovány zhruba na 80 tisíc Kč ročně, náklady na 

sociální zařízení 2 tisíce, náklady na úpravy trávníků 200-250 tisíc ročně, v případě, že by se 

tam konala nějaká významná soutěž, tak se ty náklady zvyšují až na půl milionu Kč za jeden 

rok, další náklady jsou na údržbu dětského hřiště, zhruba 42,5 tisíce Kč a na údržbu potom za 

období po 5 letech, tedy to hřiště už bude starší, bude to hřiště vyžadovat více peněz, zhruba 

74 tisíc Kč“ 

- co je ale zvláštní – na straně příjmové, se odhaduje příjem pouze 5 tisíc Kč za rok – to mi 

přijde poměrně směšná částka na to, že to hřiště se dá pronajímat mnoho měsíců v roce 

v odpoledních hodinách, kdy veřejnost chodí trénovat a když jde parta kluků nebo dospělých 

chlapů začutat, tak třeba platí 100 nebo 150 Kč na osobu a na tu hru 

- nevím, proč je tady tak nízký odhad a mám za to, že by paní ředitelka měla usilovat o 

vícezdrojové financování, respektive zajištění si financí na tuto nákladnou údržbu, o které 

jsem před chvílí mluvil 

- my tady investujeme, možná, 17 milionů Kč, třeba se to vysoutěží, ale nezvládáme uvažovat o 

té další složce, která je s tou investicí spojena, a to jsou náklady na údržbu 

- v návaznosti na to, co navrhoval kolega Kohout, já myslím, že ten projekt nabobtnal třeba o 2 

tenisová hřiště nebo o dětské hřiště se zemními trampolínami v souhrnu zhruba o 4,5 milionu 

Kč podle rozpočtu a tím se dostáváme právě na těch 9 milionů, tedy když něco nepostavíme, 

tak se dá ušetřit, neříkám, že ho musíme nutně postavit, třeba později – to je můj názor 

 

p. Pospíšilík 

-  vrátím se k předchozímu zastupitelstvu, kdy jsme tady vlastně díky p. Přidalovi o tom 

diskutovali 

- z koalice zazníval hlas, že v podstatě, že na to nejsou peníze, že nejsou peníze na opravy 

chodníků, cest a jedno s druhým 
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- najednou za měsíc tu máme 17 milionů Kč vykouzlených 

- takže já bych dal návrh, aby se tento materiál stáhnul, a aby se víceméně koalice dohodla 

mezi sebou a potom předložila nějaký jednotný návrh, protože vidím, že na jedné straně je 

ANO, kteří říkají ano a na druhé straně SpP, kteří říkají ne, takže by bylo dobré, kdyby se 

koalic dohodla a nějaký jednotný návrh předložila 

 

Mgr. Přidal 

- reakce na kolegu Horkého – vícezdrojové financování – p. kolego, vy to stavíte, paní ředitelka 

by měla…, uvědomte si, že to je majetek města 

- my bychom měli, jestli odbor školství rozhodne, že tam bude 500 Kč za hodinu pinkání tenisu 

pro veřejnost, nikdo se bránit nebude, vždyť víte, že schvalujeme každý rok tyto pronájmy a 

jinak děckám řekněme, ať si zaplatí všechno a bude tam prázdno a nedělejme to vůbec 

 

Ing. Kohout 

- samozřejmě vím, že je to velmi komplikovaná diskuse tady v tomto bodu, ale já furt vnímám i 

z druhé strany – není to tak dávno, co jsme poměrně hodně emotivně diskutovali, v jaké výši 

jsou kritické stavy infrastruktur na školách, kolik je potřeba investovat do těchto věcí a my 

tady prostě přerozdělujeme poměrně vysoké částky a toto kolikrát ani neřešíme 

- já si myslím, že se v tomto případě dá uskrovnit a dá se k tomu přistoupit trochu prozíravěji 

tak, aby to naplnilo ten účel, který to má, ale prostě já se neumím zidentifikovat s tou částkou, 

která je podle mého názoru vysoká 

 

p. Tomaníková - faktická 

-  samozřejmě, že to hřiště naše děcka potřebují a nevím, proč by se měl tento materiál stahovat, 

když rada se v řadě případů nedohodne, mají 3 varianty a neodsouhlasili žádnou, takže proč by 

se měl tento materiál stahovat 

- jsme tu na to, abychom tu zodpovědnost na sebe vzali 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji paní Tomaníkové, konečně věcné a správné slovo, díky 

 

Ing. Vrána 

- tak naprostý souhlas s paní Tomaníkovou 

- já bych v tuto chvíli do toho netahal politiku – je to pro děcka, ať se tady zastupitelé 

rozhodnou napříč spektrem, jak budou pro toto hlasovat 

- já bych to nestahoval jenom kvůli tomu, že ANO hlasuje nějak a SpP nějak, toto je pro děcka 

- v rámci ekonomiky toho hřiště, že jsou tam nějaké výdaje, které jsou, dejme tomu, vysoké, 

předpokládám, že na ostatních školních hřištích jsou rovněž podobné 

- bylo by fajn, kdyby město mělo nějaké příjmy, ale město nemá přece za každou cenu podnikat 

- město by mělo zajistit pro své obyvatele, dejme tomu, i to sportovní vyžití, pro děcka 

sportovní vyžití, pak mít určitý sociální aspekt, nejenom přemýšlet o tom, aby na straně příjmů 

byly nějaké příjmy, aby pokryly aspoň trošku ty náklady 

 

Mgr. Netopilová 

- ráda bych se přidala ke svým kolegům p. Kohoutovi a p. Horkému 

- jsem také pro skromnější variantu, byla jsem pro ni i na Radě města a myslím si, že ta 

skromnější varianta neznamená, že bude opraveno jenom půl hřiště nebo půl atletického dráhy 

apod., to je přece nesmysl 

- ale myslím si podobně, jako mí předřečníci, že skutečně ten projekt narostl, a že ty peníze 

prostě a jednoduše potřebujeme jinde a mnohem naléhavěji 

- tím neříkám, že rekonstrukce nemá být udělána, samozřejmě ano, ale skromněji 

- ještě poznámka – domnívám se, že p. Přidal by neměl v tomto případě nebo u tohoto materiálu 

vystupovat, přece jenom jeho paní je ředitelkou školy, o které se mluví 
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Mgr. Přidal – faktická 

- jenom bych chtěl podotknout, že Přerovem letí fáma, že je to soukromá akce paní ředitelky za 

podpory manžela a ČSSD 

- toto bych chtěl vyvrátit – já jsem tady jako zastupitel a fandím děckám z Kopanin a našemu 

městu ve sportu 

 

Ing. Střelec 

- už jsem se vyjádřil na minulém zastupitelstvu, protože jak deklaruji, mám konzistentní názory, 

takže jsem pro to, aby se hřiště zrekonstruovalo, ale ne v tomto rozsahu 

- proto jsem i na Finančním a rozpočtovém výboru hlasoval proti tomuto materiálu 

- jsem pro to, aby kolem 7 nebo 9 milionů Kč toto hřiště bylo 

- musíme si uvědomit jednu věc, pokud já jsem se na tom hřišti byl podívat, udělal jsem si tam 

fotky apod., pokud nechceme, aby se hřiště dostala do takových stavů bez údržby, tak si 

uvědomme jednu věc – nevím, jak to bylo v minulosti, ale ty peníze do té údržby se budou 

muset dávat a jestliže bohužel ten odbor školství na to ty peníze nedostal, tak ta nová hřiště, 

která se vybudují, tak se do toho 200, 300 tisíc Kč ročně bude muset dávat 

- protože pokud se do toho nic nedá, tak i nově vybudované hřiště za 17 milionů Kč bude moci 

být po 10 letech v takovém stavu, jak je teď 

- takže to si uvědomte, že to není pouze 17 milionů Kč, ale jsou to samozřejmě další prostředky 

- a je tady jeden jediný obrovský problém, protože bohužel toto hřiště nemůžeme udělat 

z dotací, toto půjde přímo bohužel prostě z našeho rozpočtu 

- takže já mám názor pro dětské hřiště ano, ale v tomto objemu ne, takže budu hlasovat ne 

 

MUDr. Chromec 

- chtěl bych se vyjádřit jenom k tomu, zda to opravit v celku nebo po částech 

- myslím si, že to příštipkaření fakt nemá smysl 

- potom tady zazněla poznámka o tom, že paní ředitelka nezpracovala jakýsi podnikatelský 

záměr, co s těmi plochami 

- myslím, že s tím máme nějakou zkušenost, takže když paní ředitelka přijde, tak jí poradíme 

- jedno je jisté, chci-li pronajímat ty plochy, tak tam zase samozřejmě musím vytvořit pracovní 

místo, protože to není jenom prodat lístek, tam někdo musí být a musí to kontrolovat 

- toto všechno, si myslím, na to bude dost času v zimě, pokud to hřiště tedy do konce roku 

vznikne a pak se může udělat nějaký podnikatelský záměr, který přinese nějaké peníze na 

provoz 

- co se týče té údržby – to, co tam je, nemělo smysl udržovat, to by byly vyhozené peníze, ale 

když vznikne něco nového, tak musíte počítat s tím, že zhruba 5% těch nákladů ročně musíme 

vložit do údržby, to jsou cifry, které se dají doložit 

- takže tam to prostě bude muset fungovat tak, že se do toho rozpočtu dá peníz na údržbu, 

pokud to tam nedáme, tak prostě budeme zase za 10 let řešit nějakou velkou investici 

- my to známe dokonale, protože my děláme v těch spolcích odpisy, ale nevytváříme na ty 

odpisy finanční zdroje, takže potom se dopracujeme k tomu, že za 10 let máme zdevastované 

to nebo ono a pak musíme žebrat 

- čili myslím si, že se bude muset, aspoň vnitřně, počítat s jakýmisi odpisy a ty částky budou 

muset každoročně prostě být alokovány na tu či onu plochu nebo na tu či onu činnost 

- myslím si, že bychom ale teď skutečně, a to je můj druhý návrh, měli ukončit diskusi a 

hlasovat 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 

- zareagovala bych na ty předpokládané výdaje a příjmy 

- co se týká všech zrekonstruovaných školních hřišť, tak všechna jsou otevřená veřejnosti, u 

všech je zřízená pozice správce hřiště, ty roční náklady se pohybují v řádu okolo 100 tisíc Kč 

- co se týká příjmů, tam opravdu příjmy z pronájmu těch sportovišť jsou symbolické, pohybují 

se v částkách od 2 tisíc maximálně do 20 tisíc za rok, za předpokladu, že jsou pronajímány 

všechny sektory sportovišť 
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- opravdu jde o amatérské užívání veřejností, osoby do 18 let toto užívání mají zdarma, takže 

nejedná se o ziskovou činnost 

- co se týká hřiště Za Mlýnem – nelze říci, že by nebylo školou udržováno v minulých letech, 

tím zásadním problémem bylo zavlažování přírodního trávníku, což podle stávajícího projektu 

bude řešeno odběrem vody ze Strhance, čili tam žádný poplatek nebude, doposud by to muselo 

být zavlažováno pitnou vodou, čili tam bychom se dostali řádově úplně jinam 

- u tohoto hřiště nepředpokládáme pronájem toho přírodního trávníku, protože budeme chtít 

zajistit určitou kvalitu, předpokládáme tam pouze užívání veřejností tenisových kurtů, proto ta 

částka je odhadovaná na 5 tisíc Kč 

 

p. Pospíšilík – faktická 

-  stahuji ten návrh, ten protinávrh stahuji 

 

Ing. Holan 

- jestliže je projekt na toto hřiště dán tak, jak je dán, tak je blbost ho nějak členit na kousek a 

pak zase kousek, to nejde 

- čili jestli je to takto projektováno, tak by se to mělo udělat tak, jak to už je 

- žádné jiné školy, kde se dělala hřiště, např. Svisle, to se dělalo taky vkuse všechno, nevím, že 

by se jeden rok dělalo něco, druhý rok se dělalo zase něco 

- ono to stejně jde postupně, takže bych byl pro a já budu hlasovat pro tu větší část 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já to nemíním dělat po částech, já to míním to zredukovat tak, aby se nám to vešlo do této 

částky 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se do diskuse nehlásí 

- Michale, nechceš vzít svůj návrh zpět? Nikdo se nepřihlásil do diskuse, takže ji končím 

- Michal Chromec stahuje svůj návrh zpět 

- teď je tu před námi procesní otázka – je protinávrhem protinávrh p. Přidala, když se ztotožňuje 

s návrhem rady? 

- prosím, já nechám o tomto protinávrhu, který podle mého názoru protinávrhem není, ale je 

návrhem, kterým p. zastupitel přistupuje k návrhu rady 

- navrhuji, abychom nehlasovali o protinávrhu tak, jak ho formuloval p. Přidal, protože není 

protinávrhem věcně, v žádném případě 

 

 

Hlasování – nehlasovat o protinávrhu Mgr. Přidala (nejde o protinávrh):  13 pro, 4 proti, 12 se 

zdrželo, 4 nehlasovali, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- návrh neprošel, takže nechám hlasovat o protinávrhu zastupitele Přidala – schválit materiál 

tak, jak jej předložila rada 

- doplňující otázka – je to procesní návrh nebo věcný návrh, co tím sledujete p. zastupiteli? 

 

Mgr. Přidal 

- já sleduji to, aby po 10 letech bojů bylo konečně zrekonstruováno školní hřiště na úroveň roku 

2018 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji, takže prosím – jsme vázáni usnesením zastupitelstva hlasovat o protinávrhu zastupitele 

Přidala 
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Hlasování o protinávrhu Mgr. Přidala:  21 pro, 1 proti, 11 se zdrželo,  2 omluveni (Ing. Mazochová, 

Mgr. Rašťák) 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže jsme procesně vázáni hlasovat – většina se tak rozhodla o návrhu rady v kladném slova 

smyslu 

- Jiří Kohout navrhl protinávrh proti radě, a to tak, že místo rozpočtového opatření v částce 

17 050 tisíc Kč, navrhuje vždycky částku 9 milionů Kč 

- ano, jinak je ten návrh stejný 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Kohouta:  7 pro, 17 proti, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 omluveni 

(Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- konstatuji, že návrh neprošel 

- nyní nechám hlasovat o návrhu Rady města, ke kterému se před chvílí připojilo, myslím, 21 

zastupitelů, jsou svým způsobem vázáni tímto usnesením 

- takže hlasujte, prosím 

- konstatuji, že návrh rady byl schválen 

 

 

Hlasování o návrhu Rady města:  25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo,  2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. 

Rašťák) 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 17:40 – 17:55 hodin 

 

 

 

 

7. RŮZNÉ 

 

1087/37/7/2018 Teplo Přerov a.s. - změna stanov společnosti 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu stanov akciové společnosti založené 

statutárním městem Přerovem, obchodní společnosti Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem 

Přerov, Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, takto:   

 

1. V čl. V oddíl A se doplňuje nový odstavec 5 ve znění:  

  

„Do jednání jediného akcionáře v působnosti valné hromady dále náleží 

a) udělení předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce na částku vyšší než 

10.000.000,- Kč, kde společnost bude dlužníkem (vydlužitelem) 

b) udělení předchozího souhlasu se zakládáním dceřiných společností nebo získání majetkové účasti v 

jiných obchodních společnostech.“ 
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2. V čl. VI se první věta ve znění: 

  

„Představenstvo zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech.“ 

 

nahrazuje větou ve znění: 

 

„Za společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předseda nebo   

místopředseda představenstva.“ 

 

3. V čl. VIII se vypouští druhá věta bez náhrady. 

  

V ostatním se text stanov společnosti nemění. 

 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hermély 

- já mám dotaz právě k tomu bodu 2, kdy se v článku VI první věta mění  

- vypouští se v podstatě definice, kdy představenstvo zastupuje představenstvo, jako celek 

společnost zastupuje a nahrazuje se to citací, že zastupují 2 členové představenstva, z nichž 

jeden musí být předseda nebo místopředseda 

- ve stanovách nikde potom nevyplývá v podstatě povinnost pro tyto dva zástupce 

představenstva, v podstatě zastupovat tu společnost na základě usnesení představenstva 

- není to problém? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ne, není to problém 

 

Ing. Hermély 

- v pořádku, já jenom, že to tam nevyplývá, aby to … 

 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- to se nevylučuje, ani nepodmiňuje 

 

 

Hlasování:  33 pro, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

 
 

8. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 
 

p. B. Passinger 

-  protože mi nebylo odpovězeno na otázku, zkusím to jinak 

- dávám návrh na usnesení: předat všem zastupitelům do příštího zasedání Zastupitelstva 

města Přerova jména policistů, která budou uvedena na pamětní desce věnované 

účastníkům protinacistického odboje z let 1939 - 1945 z řad příslušníků četnictva a 

policie okresu Přerov 
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primátor Mgr. Puchalský 

- odpovídá Rada města, ano? 

 

1088/37/8/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova p. Břetislava Passingera 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova předat všem zastupitelům     

do příštího zasedání Zastupitelstva města Přerova jména policistů, která budou uvedena na pamětní 

desce věnované účastníkům protinacistického odboje z let 1939 - 1945 z řad příslušníků četnictva a 

policie okresu Přerov. 

 

Hlasování:  33 pro, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

p. M. Dostál 

-  za prvé – ještě jednou bych se chtěl zeptat tady správců hlasovacího zařízení, jestli by nešlo 

nějakým způsobem předělat ta jména, která jsou při tom hlasování tam napsána, takovým 

způsobem, abychom to měli všichni přehlednější, aby to opravdu bylo podle klubů a ne podle 

nějakého jiného klíče, byť jsme si na to trochu zvykli, ale jestli to jde, tak bych byl rád, tak na 

to znovu upozorňuji 

- druhá věc, která mě zaujala, je teďka ta nová cyklostezka na Velké Dlážce, a je to zrovna 

v tom místě, před těmi obchody, které jsou právě na té Velké Dlážce od toho bufetu, až po tu 

Mototechnu 

- když si vezmete, že je tam to parkoviště před tady těmito obchody, tak já jsem si to naschvál 

změřil, je tam vlastně přechod od té cyklostezky po ten chodníček před ty obchody, který je 

asi tak patnáctimetrovým, travnatým v současné době blátivým terénem odpojený 

- tak vlastně ten první přechod nebo ten spojovací chodník je u toho bufetu, pak 55 metrů není 

nic, až vlastně v tom podjezdu, který vede, já jsem si to našel, je to vlastně Sokolská 20 – 28, 

tak tam je ten průchod, tak tam je další a pak je po 45 metrech ten přechod znovu, u té 

Mototechny, tak jestli by nestálo za to, nějakým způsobem, asi je to na odbor investic, 

zamyslet se nad tím, jestli tam neudělat dva, tři malé přechodky, protože tam teďka lidi 

samozřejmě skáčou přes bláto, když zastaví autem na tom parkovišti 

- ještě jednou bych se chtěl zeptat, jak jsme se tady bavili o pavilonu G a projektové 

dokumentaci a rovná se Strojař a projektová dokumentace, tak je mi trošku zajímavé to, že u 

pavilonu G nám 4 500 tisíc Kč na projektovou dokumentaci stačí a jeden nebo čtyři, nebo 6 

lidí řeknou, že ano a p. Horký řekne, že ne, tak mám malinko obavy, jestli náhodou zas 

nemáme očekávat příště něco se Strojařem 

- tak to je jenom taková moje poznámka nakonec 

 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

- pokusím se odpovědět na tu Velkou Dlážku 

- my jsme, jako odbor majetku, původně chtěli chodník, který přímo přináleží k Mototechně, 

tak jsme ho chtěli pouze předláždit, bohužel při sondách jsme zjistili, že podlaží neodpovídá 

standardu, takže v současné době se zpracovává projektová dokumentace a v té projektové 

dokumentaci budeme počítat právě s napojením na tu stávající cyklostezku 

 

Ing. Tužín 

- já bych měl takový dotaz – asi nemalá část mých dotazů se týká cyklostezek – chtěl jsem se 

zeptat na věc, která tady už jednou zazněla, škoda, že tu není p. Prachař, coby zástupce ve 

věcech dopravních staveb 

- zachytil jsem informaci, že bylo obnoveno územní řízení na rekonstrukci železniční tratě nebo 

koridoru v Dluhonicích a zajímalo mě, jestli došlo k nějaké úpravě v místě stávajícího 

železničního přejezdu u rozvodny, kde vím, že má být vedena slibovaná cyklostezka 

z Dluhonic směrem na Přerov a posléze k nádraží 
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- samozřejmě vím i o té druhé cyklostezce na Předmostí, ale ta vede oklikou a právě jako hlavní 

směr pro napojení Dluhonic je i v plánu udržitelné mobility uvažovaná ta cyklostezka podél 

Bečvy s tím, že přes trať se bude dostávat právě v místě stávajícího přejezdu u rozvodny 

- a mám tedy informaci, že tam má být přejezd zrušen, budiž může být, a má tam vzniknout 

lávka a očekával bych, že tedy v souladu se schváleným strategickým dokumentem města, ta 

lávka bude pro chodce a cyklisty, když tam mé vést ta páteřní cyklostezka 

- nicméně informace, kterou mám je taková, že se s cyklisty nepočítá, tím se obávám, že 

připravovaný záměr SŽDC se dostává do kolize se schváleným dokumentem plánu udržitelné 

mobility 

- a chtěl bych se proto zeptat – zaprvé jestli to tak skutečně je a ve fázi č. 2, jestli je město 

upozornilo nebo podniklo nějaké kroky směrem k investorovi v tom směru, aby připravované 

křížení, ať už bude jakékoliv, ať už to bude přejezd nebo lávka, nadjezd, aby bylo způsobilé 

k provozu cyklistů, protože mám za to, že Plán udržitelné mobility platí, my jsme si ho 

odhlasovali 

- pokud je tato trasa chráněná, jako trasa pro cyklisty, meziregionálního významu, protože 

podotýkám, že přes Dluhonice vede právě cyklostezka, po které já často jezdím jak na 

Olomouc, tak na Prostějov, stačí se podívat do mapy, tak ta trasa právě tím, že není významná 

pro auta, tak je významná pro cyklisty, tak pokládám za poměrně za zásadní, aby možnost 

přejezdu tratě byla vyřešena, aby tam nebyla nějaká lávka, přes kterou se v podstatě cyklisti 

vůbec nedostanou, protože v ten moment si těžko umím představit, že bychom mohli vůbec 

obhajovat, že tady chceme nějaký plán udržitelné mobility nehledě na jiné strategické 

dokumenty 

- strategie cyklostezek vznikla i na úrovni Olomouckého kraje např. v rámci ITI, a pokud vím, 

tak i v rámci tohoto projektu nebo té studie, která v rámci toho vznikla, se s touto trasou 

počítalo 

- takže bych prosil v tomto směru o nějakou informaci, jak město postupuje, jak jedná se SŽDC, 

jak se vyvíjí případná technická řešení v této lokalitě 

 

Ing. T. Dostal 

- mám dva podněty 

- první se týká ulice U Pošty v Předmostí – se zvýšenou dopravou a tlakem aut, která jezdí ze 

směru od Olomouce, potažmo Prostějova, který je svede teďka v podstatě z jedné cesty, 

z jedné komunikace, se velice razantně zvýšil jednak počet aut, která se tlačí do křižovatky ve 

směru od ulice Hranická 

- co je ještě horší od ulice, právě této, U Pošty – takto si to samozřejmě zkracují nebo nechtějí 

stát v kolonách, rozumíme tomu, ale ta rychlost těch aut, která tam projíždí, je poměrně velká 

- zvlášť ten vjezd z ulice U Pošty do ulice Tylova, který je mezi zahradami a z této ulice chodí 

děti na autobus nebo popřípadě do školy, popřípadě pacienti, protože tam je zubní lékař, není 

tam žádný přechod a je to tam takové, že člověk vyjde zpoza plotu a mohlo by se něco stát, 

protože ta auta tam opravdu nabírají větší rychlosti 

- takže chtěl bych, aby odbor dopravy, potažmo příslušní úředníci, se podívali a zvážili opatření, 

popřípadě policista tam někdy stál, aby ta rychlost byla nějaká odpovídající tomu místu 

- tak to je jeden podnět 

- druhý podnět – to je právě ten vjezd do ulice Tylova v tomto místě, ta ulice je asi 100 metrů 

dlouhá, je to mezi zahradami, a když je tma, když je noc, tak tam v té ulici není žádné světlo, 

ani na začátku a ani na konci, takže se tam vchází do úplně temné uličky, takže bych chtěl 

požádat, předpokládám odbor majetku, zda by nešlo doplnit veřejné osvětlení na sloupy třeba 

ČEZu, mají tam sloupy, tak zda by se to nedalo dohodnout a doplnit 
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1089/37/8/2018 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 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Ing. Mazochová, Mgr. Rašťák) 

 

 

 
 

9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 37. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 19. března 2018 v 18.15 hodin. 

 

 
V Přerově dne 19.3.2018 

 

 

 

 

 

             Mgr. Vladimír Puchalský 

       primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

                                 Ing. Petr Hermély 

                                                                                         člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

                                                      Milan Passinger 

                                              člen Zastupitelstva města Přerova 


