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Z Á P I S 

z 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 23. dubna 2018 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

 

2.1 Návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova primátor 

2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovité věci do majetku 
statutárního města Přerova a využití předkupního práva k pozemku 
p.č. 643 v k.ú. Čekyně. 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 
2822, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí 
pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 48) 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 
200 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

p. Košutek 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k 
pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 
3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty 
provedení stavby. 

p. Košutek 

3.3.1 Bezúplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 172/9 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Košutek 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 3445/2, p.č.  
4933/11, p.č. 4957/1, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 4957/39, p.č. 
5084/13, p.č. 5084/24, p.č. 7289/56 vše v k.ú. Přerov, prominutím 
povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2017 

Ing. Měřínský 

4.2 Rozpočtové opatření č. 6 a 7 Ing. Měřínský 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV Ing. Měřínský 

5.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Opravy lesních cest 
LHC Přerov 2" – materiál na stůl 

Ing. Měřínský 
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6. Sociální záležitosti  

6.1 Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  Bc. Navrátil 

6.2 Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

7. Různé  

7.1 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

primátor 

7.2 Vnitřní předpis MP č. 1/2018 vydaný Zastupitelstvem města Přerova 
„Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům 
statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov“ 

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:     Mgr. Zdeněk Schenk 

            

   

 

 

D. Hosté:   

 
 
   

    

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte, abych zahájil 38. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

Prosím ty, kteří se nezaregistrovali elektronicky, aby tak učinili.  

 

Je přítomno 32 zastupitelů. 

Omluven: Mgr. Zdeněk Schenk 

Přijde později: p. Michal Zácha 

 RSDr. Josef Nekl 

Jsme usnášeníschopni. 

 

Dovolte, abych vás v úvodu jako tradičně informoval o ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích, o tzv. 

střetu zájmů. Ptám se, jestli je zde dnes přítomen některý ze zastupitelů, který ve věcech, které jsou 

v návrhu programu je ve střetu zájmu a pakliže je, je povinen takový střet zájmů oznámit.  

Nikdo takový není.  

V souladu se zákonem 101 z roku 2000 vás opět musím poučit o tom, že zastupitelstvo je snímáno jak 

zvukově, tak obrazově v přímém přenosu a zároveň je zvukový i obrazový záznam pořizován. 

Konstatuji, že jednání zastupitelstva bylo řádně a včas svoláno. 

Zápis z 37. zasedání zastupitelstva je ověřen a vyložen u zapisovatelky. Pokud k němu nebudete mít 

připomínky, bude považován za schválený. 
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Program dnešního jednání jste obdrželi. Ptám se, jestli má někdo pozměňující nebo doplňující návrh?  

 

Ing. Kohout: 

Já bych vás chtěl požádat, abyste mi schválili zařazení materiálu, který jsem rozesílal dnešním           

e-mailem. Velmi se omlouvám za to pozdní dodání, ale materiály se mi sbíhaly do poslední chvíle, 

některé ještě dneska. To je materiál s názvem Dotace v rámci prevence kriminality – protidrogový 

vlak. Prosil bych ho zařadit do bodu 7.3 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste doplňující návrh zastupitele Kohouta. Zařazení tzv. protidrogového vlaku pod bodem 7.3 

Otevírám diskusi. 

Nikdo se nehlásí, uzavírám diskusi a nechám hlasovat o tom, abychom pod bodem 7.3 doplnili 

program. 

 

Hlasování o doplnění programu: 20 pro, 3 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni (Mgr. 

Schenk, RSDr. Nekl, p. Zácha). 

 

 

Hlasování o celém doplněném programu: 31 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni (Mgr. Schenk, RSDr. Nekl, 

p. Zácha). 

 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Za ověřovatele zápisu navrhuji Bc. Tomáše Navrátila a PhDr. Jiřího Pospíšila.  

Ano, souhlasí. 

Hlasování o ověřovatelích: 32 pro, 3 omluveni (Mgr. Schenk, RSDr. Nekl, p. Zácha). 

 

 

 

1090/38/1/2018 Zahájení, schválení programu 38. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

23. dubna 2018, 

 

2. schvaluje Bc. Tomáše Navrátila a PhDr. Jiřího Pospíšila za ověřovatele zápisu 38. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 37. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (DLE § 99 ZÁKONA O OBCÍCH), 

INFORMACE Z VÝBORŮ 

1091/38/2/2018 Návrh na doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města 

Přerova takto: 
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V článku 10 Hlasování se doplňuje odstavec 7. ve znění: Každý člen Zastupitelstva může vznést při 

hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové 

námitce rozhodne Zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním. 

Ostatní ustanovení Jednacího řádu zůstávají beze změny. 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál: 

Já jenom tady k tomu bodu jsem chtěl říct, že sice nám takové pravidlo chybělo, ale já si myslím, že 

nějaké takové to řečení o tom, že je zmatečné hlasování může kdokoliv z nás kolegů, vás kolegů a nás 

samozřejmě hned po hlasování nějakým způsobem upozornit a já bych dal návrh na usnesení. Já vám 

to hned vysvětlím. Mně jde o to, že nechápu, proč by mělo o mé námitce rozhodovat znovu 

zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním. Jestliže jednou já nebo kdokoliv z vás se postaví na zmatečné 

hlasování, má s tím problémy, že mačkal nějaké jiné tlačítko, nebo mačkal to správné tlačítko a něco 

jiného se tam objevilo, tak si myslím, že to může říct a funguje to dneska, takže tento bod považuji 

buď za zbytečný, ale jelikož samozřejmě já to nemůžu stáhnout, nebo nemůžu proti tomu nějak 

bojovat, jedině tím, že dám návrh na usnesení, a to ve stejném znění, akorát předposlední věta: 

„O takové námitce rozhodne Zastupitelstvo bez rozpravy hlasováním“,  se vynechá. 

Asi chápete, o čem mluvím. Takže to je můj návrh. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Mě tento materiál se zdá dost, velmi účelový. Ten jenom bude napomáhat tomu, že především špatně 

připravené materiály, nesrozumitelné materiály a nedostatečně připravení zastupitelé budou zneužívat 

tuto část a myslím si, že také velmi pomůže vám předkladatelům materiálu, že pokud se vám nebude 

líbit výsledek hlasování, vždycky to můžete zpochybnit. 

Myslím si, že není potřeba, jak říkal předřečník, pan Dostál, takový materiál. 

Já se zdržím hlasování, protože si myslím, že je to jenom účelové. 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já si na rozdíl od pana Dostála myslím, že ta poslední věta je v tom návrhu na usnesení důležitá, 

protože pokud bychom ji tam neměli, tak se může stát, že některý ze zastupitelů bude neustále 

zpochybňovat hlasování a mohl by tímto způsobem naprosto zablokovat jednání zastupitelstva. 

Ta věta je tam důležitá, jako podmínka pro to, abychom mohli vůbec, v případě nějaké zlé vůle, na 

zastupitelstvu vůbec pokračovat.  

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já bych požádal, jestli by právník, který je zde přítomen, nám mohl vysvětlit, jaký je podstatný rozdíl 

v tom, když nebude tento bod v jednacím řádu, anebo když bude, popřípadě bude s tou změnou, která 

je navržena. Protože v důvodové zprávě není vysvětlen ten zásadní a podstatný rozdíl, jestli vůbec je 

to nutné, nebo není to nutné. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano, je zde přítomen právník. A ne jediný, i já se mám za právníka, kdyby pan Dostal dovolil. Takže 

prosím. 

 

Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního: 

V případě, že by nebyl takto doplněn jednací řád, tak v případě námitky potom musí předsedající 

vlastně otevřít diskusi k tomu. Takže proto je tam toto doplnění navrhováno. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí, uzavírám diskusi.  

Jenom krátká poznámka. Celé to ustanovení má charakter nikoliv věcný, ale technický, a když jsem 

přemýšlel o tom jak vymezit, nebo zamezit zbytečné licitaci diskuse o tom, zda je hlasováno 

z hlediska subjektivního správně nebo ne, tak jsem začal bádat a zjistil jsem, že zákon o jednacím řádu 
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Poslanecké sněmovny má stejné ustanovení, tedy my jsme použili stejné ustanovení jako je v zákoně o 

jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Toť z mého hlediska vše. 

Já myslím, že je to ve výrazech slova naprosto přesné a jasné. Děkuji. 

Byl podán protinávrh, diskuse byla uzavřena. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Marka Dostála: 7 pro, 11 proti, 13 se zdrželo, 1 nepřítomen (pí 

Jandová), 3 omluveni (Mgr. Schenk, RSDr. Nekl, p. Zácha). 

 

 

Hlasování o původním předloženém usnesení: 19 pro, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (pí 

Jandová), 3 omluveni (Mgr. Schenk, RSDr. Nekl, p. Zácha). 

 

 

 

 
 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil RSDr. Josef Nekl v 15.15 hodin  – je přítomno 

33 zastupitelů. 

 

 

 

 

1092/38/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 37. zasedání 

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

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

 

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

(88. schůze Rady města Přerova konané dne 22.3.2018 a 89. schůze Rady města Přerova konané dne 

5.4. 2018). 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

Mám dva dotazy k radě města č. 88. 

Usnesení 3713/88/7/2018 - zde byla výpůjčka nemovitých věcí. Jedná se o provozování Střední 

zdravotnické školy do 31.10.2018. Je to prodloužení výpůjčky, tak bych se chtěl zeptat, jak to vypadá 

s touto školou, jestli je to opravdu ten limitní termín nebo jak to bude dál. 

Provoz sportovišť. Radě byly navrženy tři varianty. Já jsem tam měl svého favorita, nicméně vyhrála 

varianta III. – rada schvaluje záměr provozování sportovišť formou služby obecného hospodářského 

zájmu a ukládá náměstku primátora Ing. Měřínskému předložit na příští schůzi rady věcný a časový 

harmonogram postupu ve věci zpracování a výstupu z analýzy služby obecného zájmu. Termín 

5.4.2018. Ať jsem hledal, jak jsem hledal, nic jsem nenašel. Chci se zeptat, jestli se to posunuje dál, 

jestli jsou s tím nějaké problémy, jestli se to přesunulo třeba na červen nebo až po volbách, nebo 

pokud to platí, tak by mě zajímalo, jestli by pan náměstek mohl naznačit, jakým směrem se to ubírá, 

protože je to zajímavý bod. Zásadní. 

 

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

Co se týká provozování sportovišť, tak předpokladem pro zavedení smlouvy obecného hospodářského 

zájmu je zpracování analýzy. My v současné době jednáme s firmou, která by měla zpracovat tuto 

analýzu. Jakmile budeme vědět, kdy ta analýza bude zpracovaná, bude předložen orgánům obce 
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harmonogram jednotlivých prací a jednotlivých schvalování. Teprve potom budeme vědět, jak tento 

harmonogram nastavit.  

 

p. Marek Dostál: 

Já bych navázal na kolegu a pokračujeme tou další radou, která byla 5. dubna. Chci se zeptat na 

externí zajištění činnosti městského architekta. Je to už nějaký pátek, co se tady stále ptáme na to, 

jakým způsobem bude město tuto činnost tohoto úředníka zajišťovat, nebo řekněme suplovat. Tady je 

vidět, že se nám asi nikdo nehlásí na tady ty pozice. Jelikož už je to 6 měsíců, tak nevím, jak město 

funguje, když funguje bez architekta. Nevím, jestli má smysl toto vyhlašovat. Zkuste mi prosím 

vysvětlit, nejen jak město funguje 6 měsíců bez architekta, ale také co s tím míníte dělat. Nedaří se 

nám tady toho městského architekta získat. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Co se týká činnosti městského architekta, z toho materiálu na radě je patrné, že proběhlo výběrové 

řízení dvakrát, nikdo se nepřihlásil a my jsme vyhlásili třetí výběrové řízení. Nevím, co je na tom 

materiálu tak nepochopitelného, že se na to musíte ptát. My vyhlašujeme třetí výběrové řízení na 

činnost městského architekta.  

Jak město funguje bez městského architekta, tak předpokládám, že by vám na to mohl odpovědět pan 

Gala.  

 

Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Já jenom doplním pana náměstka. V podstatě architekt se hledá jednak formou externí služby, to řízení 

už je teď de facto potřetí. Termín je do 18. května. Hledáme architekta i druhou stranou, to znamená i 

zaměstnance magistrátu města Přerova. Podmínky, které tam máme uvedené, jsou standardní 

podmínky. U externí služby jsme dokonce snižovali penzum těch hodin, chtěli jsme 80, teď jsme dali 

dokonce nabídku na 60 hodin. Některé podmínky jsme trošičku zjemnili. Zatím se nikdo nepřihlásil, 

ale to asi neovlivníme.  

 

Ing. Hermély: 

Já bych navázal na pana Dohnala spíše upřesňujícím dotazem. Nám na konci tohoto roku končí 

smlouva o provozu sportovních zařízení se společností Teplo. Tato informace, že uvidíme, až uvidíme, 

není úplně ideální v tom, že na to navazují případně další nutné kroky, to znamená, pokud my bychom 

nestihli tuto společnost zřídit a vůbec skrze nějakou analýzu se dostat k dalším krokům, tak budeme 

nuceni tu situaci nějak řešit. Ať už prodloužením smlouvy Teplu nebo tak dál. Tedy informace, 

uděláme analýzu a pak budeme vědět, není úplně dobrá. Chtělo by to vědět, jestli to opravdu do konce 

roku i s analýzou stihneme, nebo nestihneme.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

To provedení analýzy je nutné, pokud se rozhodneme jít cestou obecné hospodářské povahy. Pokud 

bychom šli verzí zřízení příspěvkové organizace, nebo nedej Bože prodloužením smlouvy s Teplem, 

což nechceme, protože ta smlouva neodpovídá současným právním požadavkům, tak tam tato analýza 

není nutná a my bychom to samozřejmě stihli tímhle tím způsobem, buď tou příspěvkovou organizací, 

nebo vysoutěžením externího provozovatele udělat, aniž bychom tuto analýzu nutně měli mít.  

Jsem přesvědčen o tom, že 1.1. budeme schopni naše sportoviště provozovat, i když v tuto chvíli 

nemáme hotovou analýzu těch sportovních organizací.  

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Děkuji panu Galovi za to, že nám vysvětlil, co nás čeká v budoucnu, ale teď mi ještě tedy znovu 

řekněte, jak fungujeme 6 měsíců bez architekta. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já samozřejmě na to zareaguji velmi jednoduše. Tak jak to stavíte, je to nesmírně významné, 

nepochybně. Ale to má druhou stránku věci. Někdo se musí přihlásit. A ten někdo se zatím nepřihlásil. 

I kdybychom měli vyhlásit páté nebo šesté výběrové řízení, tak budeme hledat. Nám nic jiného 

nezbývá. 
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Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Já ještě pár slov, jak se funguje bez městského architekta. Samozřejmě nefunguje se ideálním 

způsobem, to znamená, že pokud jsou třeba některé věci, týkající se barevnosti fasád a podobně, tak to 

v této fázi ponecháváme vyloženě těm architektům, kteří to navrhli, protože mají jakési oprávnění, 

mají jakési cítění. Nicméně je spousta věcí, které je potřeba řešit s městským architektem, některé věci 

nám stojí, nedokážeme je zrealizovat tak, jak bychom si přáli. Musíme tu situaci nějakým způsobem 

překlenout a tu funkci bychom určitě chtěli mít, aby ve městě byla, protože těch úkolů je tam celá 

řada, je to dokonce i v zadání té služby, můžete se na to každý podívat. 

Spíše pokud máte nějaké kontakty, tak je třeba popíchněte, ať se přihlásí do města Přerova, ať máme 

z čeho vybírat.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já ještě pane vedoucí, kdybyste odpověděl na otázku velmi jednoduchou, jestli je nějakým způsobem 

paralyzován výkon správy v této věci nebo ne na vašem odboru. 

 

Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Ne, v této chvíli ne. My jsme to řešili s panem Záchou v určité věci, to znamená ta výstavba těch 

domů Pod hvězdárnou, nějaké ty stavební čáry, co se týká šířky komunikací, tyto věci si dokážeme 

předjednat, nebo domluvit se u nás na odboru. Opakuji, je tam ale spousta jiných věcí, které by bylo 

ideální řešit, ale zatím se snažíme. Myslím, že ani stavební úřad nehoní stavebníky na vyjádření 

architekta. Když architekt není, tak tam v podstatě je taková symbióza. Zatím fungujeme i stavební 

úřad i my, jako odbor rozvoje.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení: 

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

(88. schůze Rady města Přerova konané dne 22.3.2018 a 89. schůze Rady města Přerova konané dne 

5.4. 2018). 

 

 

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Schenk, p. Zácha). 

 

 

 

 
 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil pan Michal Zácha v 15.20 hodin – je přítomno 

34 zastupitelů. 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Pavel Košutek, náměstek primátora. 

1093/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova a využití předkupního práva k pozemku 

p.č. 643 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří      

o výměře 30 m2  v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví  Mgr. J.O. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 30 m2     

v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví  Mgr. J.O. 

 

3. rozhodlo nevyužít předkupní právo k pozemku p.č. 643 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

30 m2  v k.ú. Čekyně, ve vlastnictví  Mgr. J.O. 

 

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

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

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

zánik předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

1094/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - budovy jiná stavba č.p. 2822, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 

4293/44 a pozemku p.č. 4293/44  v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 243/9/4/2015 ze dne 7.9.2015, kterým schválilo záměr úplatného převodu 

pozemků p.č. 4294/44 a p.č. 4293/43 včetně budovy č.p. 2822, příslušné pro část obce Přerov 

I-Město (Velká Dlážka 48), která je součástí pozemků p.č. 4293/44 a p.č. 4293/43 vše v k.ú. 

Přerov a vyhlášení výběrového řízení na prodej s vyhlašovací cenou 5.566.000,-Kč za 

podmínek uvedených v důvodové zprávě 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod budovy jiná stavba č.p. 2822, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4293/44 a pozemku p.č. 

4293/44 zast.pl. a nádvoří o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 48). 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk). 
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1095/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 a p.č. 200 oba v 

k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2  a pozemku p.č. 200  zahrada o výměře 1489 m2 oba        

v k.ú. Žeravice. 

 

2. schvaluje neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 63 

orná půda o výměře 1327 m2  a pozemku p.č. 200  zahrada o výměře 1489 m2 oba v k.ú. 

Žeravice. 

 

 

Diskuse: 

Pí Tomaníková: 

Já se domnívám, že jestli místní části mají záměr využít tento pozemek, tak jim jej nechejme, ať svou 

činnost tam provozují a obohatí to kulturní činnost v této obci.  

 

p. Pospíšilík: 

Já také nesouhlasím se záměrem tyto pozemky prodat a budu hlasovat proti. Protože místní část 

funguje s určitými finančními prostředky a nemá možnost realizovat všechno hned. Dejme jim čas, ať 

mohou v budoucnu tyto aktivity tam zrealizovat. Já hlasuji proti tomuto materiálu. 

 

Mgr. Netopilová: 

Tak jako na radě, i tady bych ráda řekla, že jsem přesvědčená o tom, že bychom měli respektovat 

v takové věci stanovisko místního výboru, protože ti lidé tam nejlépe vědí, znají tu situaci a nevidím 

důvod, proč bychom ten pozemek měli využít na něco jiného.  

 

p. Zácha: 

Já mám k tomu materiálu pouze jednu připomínku. Samozřejmě bylo takové nepsané pravidlo, že 

vždycky ten osadní nebo místní výbor se vyjádřil a my jsme tomu dávali velký důraz, ale co mě ještě 

v tom materiálu zarazilo, tak bylo to, že rada byla původně pro schválení záměru toho úplatného 

převodu, i když to je v místní části, je to bývalá mateřská školka a já si myslím, že buď prodat celé, 

včetně všech pozemků, včetně nemovitosti nebo nechat využití pro místní část, takže doporučuji za 

náš klub vyjít vstříc místní části a neschválit tento materiál.  

 

Ing. Střelec: 

Já se připojím k předřečníkům. Také budu hlasovat proti záměru. Myslím si, že na místních částech 

všude, nejen v Žeravicích nám zbývá tak málo budov a prostor, kde by ten místní výbor a ty spolky 

mohly působit, že ten záměr prostě říká, že už tam další místa prostě nebudou, navíc, jak koordinační 

skupina, tak místní výbor, tak skupina pro záměry se vyjádřila proti tomuto záměru, tak já budu 

hlasovat také proti tomu, aby se tyto pozemky prodaly soukromníkovi. Děkuji. 

 

Ing. Vrána: 

Byť jsem členem rady a prošel ten materiál radou, já budu po diskusi respektovat stanovisko místního 

výboru a nebudu souhlasit s převodem.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Byl jsem to já, kdo navrhl změnit návrh na usnesení, který v původním znění byl, abychom 

neprodávali ty pozemky. Ten důvod je jednoduchý. Pokud se tam do dneška žádné akce nekonaly a 

potřeba konat akce vyvstala až s tím, kdy se objevil zájem o odkup pozemku, tak si myslím, že potřeba 
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opravdu nebyla tak silná a ty akce se mohou konat i na jiném místě, než je pozemek, který je určený 

k zástavbě. Proto i rada se přiklonila k tomuto názoru. 

 

Pí Jandová: 

Také budu respektovat stanovisko místního výboru. My jsme to konzultovali s předsedkyní místního 

výboru paní Landsmannovou a byli jsme se podívat na místě a myslím si, že v těchto případech 

bychom měli podporovat stanoviska lidí, kteří tam žijí a mají své představy o využití toho místa a 

myslím si, že je otázka času a peněz, kdy se jim to podaří.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Ke svému komentáři dodám, že pokud by se uskutečnil prodej pozemku č. 63 o výměře 1327 m2, tak 

zůstane v okolí této budovy, této bývalé mateřské školy ještě pořád 4 806 m2 pozemku, který je 

v majetku města a který může místní výbor tímto způsobem deklarovaným využívat. Takže nejde o 

žádné fatální omezení možnosti místního výboru pro pořádání různých společenských, sportovních, 

kulturních a jiných akcí. Zůstane tam 4 806 m2. Ubude pouze malá část. Ubylo by pouze 1327 m2, což 

je malá část pozemku, který tam město vlastní. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Proč se rozčilujete, pane náměstku? Jsme tady na diskusi. Je to logické, ten pozemek je velký, tak proč 

z něho uříznout zrovna to nejlepší, že? Proč se tady rozčilujete? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom pane zastupiteli, to nebyla faktická, ale osobní. Abychom to dokázali rozlišit. 

 

Paní Landsmannová, předsedkyně místního výboru místní části Žeravice: 

Obě tyto parcely tvoří ucelený blok pozemku v majetku obce. Jsou jedny z posledních, které se 

nachází v centrální části obce, kde jsou oázou zeleně pro občany. 

Tady jsem vám předložila mapku, abyste jasně viděli v zeleni, jak to vypadá. Parcela č. 200 a parcela 

63. Vidíte, že parcela 200 je před bývalou budovou mateřské školy a zůstává tam kousek zeleně, který 

by tedy zůstal v majetku města. 

S důvody negativního postoje místního výboru k jejich prodeji jste byli seznámeni v podkladech. Tady 

poběží fotografie, které jsou zachycené včera. Je to parcela 200, která by byla vlastně celá až k budově 

mateřské školky pro výstavbu rodinného domu. 

Mohu se vám s čistým svědomím přiznat, že o myšlence zrealizovat společenskou aktivitu pro občany 

na tomto místě jsme na výboru několikrát uvažovali a uvažujeme vždy, když plánujeme finanční 

rozpočet na každý rok. Vždy je to otázka financí, které nám chybí a brání nám uskutečnit na zahradě 

například zahradní slavnost, či sousedské setkání, či instalovat venkovní cvičební prvky pro seniory. 

Alespoň jsme tady zakončovali lampionový průvod u táboráku. 

Finanční prostředky, které máme k dispozici, je nutné investovat do projektů a realizací oprav 

komunikací, chodníků, žlabů a jiných neodkladných činností v naší místní části. 

Pokud se vám jeví zahrada zanedbaná, tak jak to tady běží, není tomu tak. Každoročně je posečena, 

kromě loňského roku. Hromady větví nejsou ještě uklizené po kácení uschlých stromů. 

Možnost výstavby rodinných domů v Žeravicích zpracovala již urbanistická studie zadaná odborem 

rozvoje v roce 2004. Tato studie řešila lokalitu Lapač, kde je možná výstavba až 24 rodinných domů, 

lokalitu Loučky s výstavbou 13 rodinných domů, lokalitu Na návsi se 7 rodinnými domy a lokalitu 

Trávník, kde se může postavit až 6 rodinných domů. 

Domníváme se, že pro naše občany je podstatné zachovat tyto pozemky jako ucelený blok v majetku 

obce a ponechat občanům možnost společně je využívat a zachovat je i budoucím občanům. 

Na závěr chci také připomenout, že prodejem těchto parcel jednoznačně klesne hodnota vlastního 

majetku obce, budovy bývalé mateřské školy, která bude bez zahrady a zastíněna novou výstavbou 

rodinných domů. 

Věřím, že se rozhodnete v náš prospěch. Děkuji za pozornost. 
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Náměstek primátora p. Košutek: 

Já bych chtěl jenom říci, že se nerozčiluji. Pokud pan Dostál nemá co říci k věci, tak mluví o sobě. To 

je obvyklý řečnický trik argumentační. 

Navrhuji, aby byl z tohoto záměru vyjmut pozemek parcelní číslo 200 a byl schválen záměr 

převodu parcely číslo 63, aby se nedělil pozemek, který je v majetku města na dvě téměř oddělené 

části a tím by okrajová část toho pozemku mohla být v budoucnu prodaná. Opakuji, pozemek číslo 63 

a pozemky, které jsou v majetku města, by zůstaly vlastně ucelené. Nebyly by rozděleny vlastnictvím 

fyzické osoby. 

Opakuji svůj protinávrh: ZM schvaluje záměr – úplatný převod pozemku p.č. 63 orná půda o 

výměře 1327 m2. Tak zní můj protinávrh. 

 

p. Zácha: 

Já to zkusím lehce utnout.  

Já dám protinávrh bodu 2. usnesení: ZM neschvaluje záměr úplatného převodu … 

A to proto, že jsme se tady s kolegy dívali na zápis z rady a zrovna u vás, pane náměsku, vy jste se 

zdržel a teď tak strašně se ten názor vyvinul a tlačí se to. Nechejme to té místní části, a pokud to 

vyhodnotíme do budoucna jako majetek nepotřebný, tak to prodejme celé. Ale v této chvíli je tady 

předsedkyně místní části, ta vyjádřila za místní část požadavek a ten protinávrh zní jasně. 

 

Ing. Střelec: 

Já jenom zareaguji na návrh pana náměstka, protože jsem si teď otevřel katastrální mapu Žeravic a 

podívám-li se na to správně, tak vedle tohoto pozemku 63 je pozemek 415, který je v majetku města 

Přerova. Takže my se vlastně oddělíme a rozčleníme celkovou velkou parcelu, kterou vlastní Přerov, 

tak si ji rozdělíme jedním rodinným domem. Nemyslím si, že by to mělo smysl, takže bych řekl, ať 

hlasujeme o tom, jak to bylo, to znamená prodat, neprodat, protože takhle to opravdu nedává vůbec 

žádný smysl. Děkuji. 

 

Pí Tomaníková: 

Já jsem chtěla na tuto skutečnost upozornit, co řekl pan Střelec, protože to není vhodné takto dělit a 

souhlasím s tím, aby se to neprodávalo, nechalo ucelené pro místní část. Přijdou mladí lidé, vybudují 

si tam buď svoji bytovou zástavbu, nebo pro kulturní vyžití této obce. Neprodávat. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já samozřejmě respektuji všechny názory, které tady padly. 

Musím ale jednu formální připomínku vznést. Nejde o obec, ale místní část obce Přerova. Abychom ty 

věci viděli v jiných souvislostech. Děkuji. 

Nikdo další se nehlásí. Nechám hlasovat o posledním protinávrhu k bodu 2. usnesení – ZM 

neschvaluje záměr. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Záchy: 27 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

1096/38/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - zřízení práva stavby k pozemkům 

p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 

3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova  - prodloužení 

lhůty provést stavbu  nejpozději do 5 let, tj. do 31.12.2019 22.10.2019, ode dne podpisu smlouvy                           

č. MMPr/SML/1065/2014 o zřízení práva stavby  k pozemkům p.č. 3343/1 trvalý travní porost, p.č. 

3344/3 ost. plocha, p.č. 3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. plocha, p.č. 3345/14 ost. plocha, p.č. 

3345/16 trvalý travní porost,  vše v k.ú. Přerov,  která byla uzavřena dne 22.10.2014 mezi Statuárním 
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městem Přerov jako vlastníkem pozemků a TK Precheza Přerov o.s. se sídlem Kosmákova 3364/55, 

Přerov, IČ 22826611, jako stavebníkem. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já mám takovou technickou. V návrhu na usnesení je, že schvalujeme záměr prodloužení lhůty provést 

stavbu nejpozději do 5 let, tj. do 31.12.2019, nicméně smlouva byla podepsaná 22.10.2014, jak se píše 

v důvodové zprávě. Pokud je to do 5 let, aby nám to formálně sedělo a pak trošku postesk, tady na 

některé kolegy zastupitele. Vzpomeňte si na rok 2014, kdy jsme předkládali tento záměr a bylo velké 

pozdvižení a pomalu veřejné slyšení, jak se kácí dřeviny a není dostatek parkovacích míst atd. 

Hala se staví, my z toho máme radost, ale vidíte, jak se ten názor v čase vyvíjí. Dneska už to některým 

zastupitelům nevadí tak, jak to vadilo v roce 2014. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Máte nějaký návrh, námět? 

 

p. Zácha: 

Upozorňuji jenom, že do 5 let, tj. 31.12. od podpisu smlouvy, není ten datum, který je uvedený 

v návrhu na usnesení. Pokud smlouva byla podepsaná 22.10.2014 plus 5 let, tak to trošku nesedí. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji, za prakticky faktickou poznámku. 

 

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

Toto usnesení lze narovnat dvěma způsoby. Buď vypustíme, tj. do 31.12.2019 a tím bude naplněno 

celé usnesení a v pořádku. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Budeme hlasovat o vašem doplňujícím návrhu pana Zácha?  

 

p. Zácha: 

Ano. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. 

 

 

Hlasování o úpravě usnesení (návrh pana Záchy do 22.10.2019): 30 pro, 2 se zdrželi, 2 

nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

Hlasování o celém návrhu usnesení po schválené změně: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. 

Schenk). 

 

 

 

 

1097/38/3/2018 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova- pozemku p.č. 172/9 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. mění část usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 441/11/3/2012 tak, že nově zní: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod   části pozemku p.č. 172/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 678-

34/2017 ze dne 21.4. 2017 se jedná o pozemek p.č. 172/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

48 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, ve znění přílohy. 

 

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

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

právního jednání. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

1098/38/3/2018 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 3445/2, p.č.  

4933/11, p.č. 4957/1, p.č. 4957/23, p.č. 4957/28, p.č. 4957/39, p.č. 

5084/13, p.č. 5084/24, p.č. 7289/56 vše v k.ú. Přerov, prominutím 

povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova  jako osoby oprávněné z předkupního práva       

k pozemkům  p.č. 3445/2 ost. plocha o výměře 362 m2, p.č.4933/11, ost. plocha o výměře      

65 m2,  p.č. 4957/1 ost. plocha o výměře 2.358 m2, p.č. 4957/23 ost. plocha o výměře 846 m2, 

p.č. 4957/28 ost. plocha o výměře 193 m2, p.č. 4957/39 ost. plocha o výměře 65 m2, p.č. 

5084/13 ost. plocha o výměře 3601 m2, p.č. 5084/24 ost. plocha o výměře 20 m2, p.č. 7289/56 

ost. plocha o výměře 8 m2,  vše v k.ú. Přerov, prominutí povinnosti, které jsou obsahem 

předkupního práva dle ust. §106 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, Olomouckému  kraji, se sídlem Jeremenkova 1191/40 a, 

779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 60609460, s příslušností hospodařit se svěřeným majetkem 

kraje Okresní správou silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 

779 00 Olomouc – Hodolany, IČ 70960399 jako osobě povinné  z předkupního práva. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

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

podpisu právního jednání, kterým se osvědčí zánik předkupního práva v návaznosti na právní 

jednání dle bodu 1. usnesení a podpisu návrhu na výmaz vkladem předkupního práva z 

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

 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk). 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1099/38/4/2018 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2017, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 129.979.623,80 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor po projednání doporučuje schválit návrh usnesení. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

1100/38/4/2018 Rozpočtové opatření č. 6 a 7 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor k tomuto bodu nepřijal usnesení. 

 

p. Zácha: 

K tomuto bodu já mám dva dotazy. 

Jeden dotaz se týká rozpočtového opatření na 900.000 Kč, je to dům s pečovatelskou službou na 

Trávníku. Co to je za peníze? Jestli se nepletu, tak tam je vysoutěžena zakázka, je vysoutěžený 

dodavatel a jestli jsem správně pochopil materiál, tak jak byl předkládán i v radě, tak my jsme tu 

zakázku sice vysoutěžili, ale neměli jsme ji finančně krytou v plné výši, teď ji dofinancováváme tímto 

způsobem? To je konkrétní otázka, jestli to takto je. Chtěl bych opravdu konkrétní odpověď, jestli je to 

všechno v pořádku a to z toho důvodu, že ta zakázka byla administrovaná, vysoutěžena, ale nebyla 

finančně kryta. Jestli jsem správně nastudoval ten materiál z rady. 

Omlouvám se, když tak mně zastavte, pane primátore, jestli jste to neprobírali už v bodě informace 

z rady a to je rozpočtové opatření na 5 mil. Kč, které se týká měření rychlosti v místních částech, ty 

radary, protože jsem si všiml v radě, že je vysoutěžen dodavatel toho měřícího systému a tady 

v důvodové zprávě rozpočtového opatření se píše, že vlastně dojde k posílení o 8 pracovních míst, je 
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potřeba vybavit kanceláře, školení atd., přičemž na minulém zastupitelstvu, když se ten materiál 

přetřásal, tak jsme se bavili, že to budou zhruba 4 zaměstnanci. Ono to výrazně narůstá. Jestli je to 

konečný počet, nebo jestli to ještě někam dál poroste. Protože schvalovali jsme něco a ta situace je 

násobně větší v tuto chvíli. A to usuzuji jenom podle toho, jak jsem si četl komentář k rozpočtovému 

opatření. Pro mě je to dosti zásadní. 

Já rozhodně nejsem proti tomu měření, ale musíme si dát na misky vah i ty náklady, co nám to přinese, 

co od toho očekáváme. Myslím si, že takto to schovat do rozpočtového opatření, takový obrovský 

nárůst k tomu, co se tady na posledním zastupitelstvu vykládalo, zasloužilo by si to podrobnější 

komentář. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych zareagoval na tu otázku ohledně DPS Trávník – není to tak, že by ta zakázka nebyla finančně 

kryta, když se vypisovalo to výběrové řízení, ale předpokládaná hodnota zakázky byla nižší než 

skutečně vysoutěžená cena. Proto je tady rozpočtové opatření, které ten původní rozpočet 15.100.000 

Kč posiluje o 900.000 Kč. Je na zastupitelstvu města, jestli chceme realizovat zakázku přesto, že je 

vyšší, než byla předpokládaná cena zakázky. Proto je tady to rozpočtové opatření. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D.: 

Já mám podobný dotaz, jako můj předřečník, týkající se toho rozpočtového opatření, právě v té částce 

5.212.500 Kč a ohledně těch 5 pracovních míst. Z toho odstavce to víceméně vyplývá, ale není to 

úplně 100%, zda se opravdu jedná o 8 pracovních míst pouze v souvislosti s měřením rychlosti, nebo 

jestli je tam nějaký zároveň i podíl jiných zaměstnanců, to znamená, že třeba 5 jde na měření rychlosti 

a 3 jdou na nějaké jiné odbory. Jestli by toto mohlo být zodpovězeno a současně s tím vyjadřuji osobní 

pochybnosti, jestli je to 8 pracovních míst k tomu měření, tak je to podle mě opravdu velký nárůst, 

protože si myslím, že třeba na některých odborech by byla potřeba posílit počty úředníků a to v těch 

částech, které se přímo zaměřují na rozvoj města, než na toto, ale chtěl bych především vědět, jestli 

opravdu těch 8 pracovních míst výlučně souvisí s tím měřením rychlosti. Děkuji. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Mnoho z těch věcí, o kterých jste tady mluvili, jsme připomínali už při tom návrhu pana Pospíšilíka, 

jehož návrh na pořízení těch radarů jste schválili někdy na podzim loňského roku. Od té doby se 

intenzivně zabýváme tím, jak to uskutečnit, jak zařídit ten výkon státní správy, to znamená, jak stíhat 

ty přestupce, jak je potrestat ve správním řízení. Jestli vycházíme ze zkušeností obdobných měst, kde 

se obdobně měří rychlost, vycházíme především ze zkušeností Valašského Meziříčí a Hranic, kde ten 

nárůst přestupků na úseku měření rychlosti je přibližně 150 přestupků denně a to vám garantuji, že 

měření v jednom takovém místě, jako je odbočka do Žeravic, na ulici Hulínské, to máme 4 500 

přestupků za měsíc. Samozřejmě, ty přestupky nemůžeme nechat prekludovat, to není možné. Musíme 

vést správní řízení s těmi, kteří nezaplatí dobrovolně, po řekněme zaslání výzvy. Samotných 

přestupkářů, to znamená úředníků na úseku přestupků na odboru ESŽ bude 5, další bude městský 

policista, který bude, řekněme ztotožňovat ty registrační značky na těch záznamech o překročení 

rychlosti. Další člověk bude na vymáhání uložených pokut na odboru ekonomiky a mám pocit, že 

jedna síla je na administrativu celého toho procesu. My samozřejmě víme, že to je značný nárůst, my 

jsme na to upozorňovali, když jste o tom hlasovali, ale my s tím nic jiného neuděláme. 

Druhá možnost je, že to neodsouhlasíte, my to zastavíme, v tom okamžiku zrušíme výběrová řízení na 

místa, která jsme vypsali, nepodepíše se smlouva na pořízení radaru a prostě nebudeme to měřit. 

Nedokážeme si představit, jak by to mohlo být, že byste schválili, že máme měřit rychlost a potom 

bychom ty přestupky nemohli pokutovat. Takhle to opravdu není. 

 

p. Zácha, faktická: 

Já zareaguji na odpověď pana náměstka. Já opravdu teď nechci rozrýpat veřejnou zakázku, která je 

vysoutěžená, ale nechci hlasovat pro něco, abych se dostal třeba do střetu zájmů, protože těch 900.000 

Kč, když jsem si udělal cenu předpokládanou toho díla, a cenu vysoutěženou, bavíme se o té DPS na 

Trávníku, tak je to 813.000 Kč zhruba. Je tam rozpočtové opatření na 900.000 Kč. Vy jste říkal, pane 

náměstku, že jsme to finančně kryté měli. Pokud jsme to finančně kryté měli a vysoutěžili jsme to, tak 
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proč teď dofinancováváme dalších 900.000 Kč? Rozumíte té otázce? Já nechci se dostat někam za 

hranu. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Ta rozpočtová opatření na krytí veřejné zakázky se stanoví na základě předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky. Pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 15 mil. Kč, tak jsme měli v rozpočtu 

připravených na to 15.100.000 Kč. Není důvod, pokud je předpokládaná hodnota veřejné zakázky      

15 mil. Kč, tam dávat 20 mil. nebo 150 mil. Kč. Dalo se tam 15.100.000 Kč, nicméně proběhlo 

výběrové řízení a vysoutěžená cena byla vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Proto se ta 

zakázka musí dofinancovat. 

Pokud ji chceme uzavřít, musíme přijmout toto rozpočtové opatření, kde to dofinancujeme, kde 

rozpočet po úpravě je 16 mil. Kč a můžeme tu zakázku podepsat. Pokud nenavýšíme ten rozpočet, tak 

ta zakázka nebude kryta, protože byla kryta jenom předpokládaná hodnota. Teď máme konečnou cenu, 

která je vyšší než předpokládaná hodnota a musíme ji dofinancovat. Tímto rozpočtovým opatřením.  

 

Ing. Kohout: 

Já spíše fakticky. Pro mě je to bujení státní správy a až si někdy budete přemýšlet nad tím, proč ji 

máme tak rozvinutou v této zemi, tak si vzpomeňte i na tato triviální rozhodnutí, kterátu děláme i my 

na úrovni obce. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:06 – 16:26 hodin 

 

 

 

 

 

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

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

 

1101/38/5/2018 Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu na podporu 

výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2018                         

a spolufinancovat realizaci projektu „Hokejbalové hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8, PŘEROV“ v roce 

2018 z tohoto programu. Výpis z usnesení zastupitelstva města je povinnou přílohou k žádosti              

o dotaci. 
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Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

1102/38/5/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Opravy lesních cest LHC 

Přerov 2" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

„Opravy lesních cest LHC Přerov 2“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

6. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

1103/38/6/2018 Žádost o dotaci – P-centrum, spolek  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem P-centrum, spolek, IČ 60803291, se 

sídlem Lafayettova 47/9, 779 00 Olomouc, na „Poskytování registrované sociální služby – 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Rodinné centrum U Mloka v roce 2018". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2018 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

234,8* - 50,0 184,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

6,0* + 50,0 56,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy             

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor k tomuto bodu nepřijal usnesení. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

1104/38/6/2018 Žádost o dotaci – Sociální služby města Kroměříže, příspěvková 

organizace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sociální služby města Kroměříže, 

příspěvková organizace, IČ 71193430, se sídlem Riegrovo náměstí 159/15, 767 01 Kroměříž, 

na „Poskytování pobytových sociálních služeb (domova pro osoby se zdravotním postižením, 

domova pro seniory) uživatelům s trvalým pobytem ve městě Přerově v roce 2018". 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j.n. 

(individuální dotace) 

240,8 - 6,0 234,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 6,0 6,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

V tomto případě máme doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk). 
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7. RŮZNÉ 

1105/38/7/2018 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2018, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem ve znění dle přílohy č. 1  č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Já si teď trošku nasypu popel na hlavu. Protože jsem na zasedání rady města inicioval rozšíření této 

vyhlášky o prodloužení doby nočního klidu v případě provozování pyrotechnických činností, ale 

neuvědomil jsem si, že takovéto rozšíření obecné doby denního ruchu, nebo zkrácení doby nočního 

klidu je vlastně protizákonné, z toho důvodu jsou v příloze materiálu zastupitelstva zmíněna fakta, že 

se bude v článku 5 postupovat podle původního návrhu, který šel na radu, nikoliv podle toho 

rozšířeného, který jsem předložil já. Rada města to už revokovala na svém posledním zasedání, které 

se konalo minulý týden ve čtvrtek, z toho důvodu to nemáte nahráno ve svých materiálech jako novou 

přílohu. Měla by to být tedy příloha č. 2. Paní Hrubá to když tak doplní. 

Navrhuji doplnit do usnesení, jako poslední větu: … bez doplnění provedeného usnesením č. 

3728/89/10/2018 z předchozí RM konané dne 5.4.2018.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jak mám tomu návrhu na doplnění rozumět? 

 

Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního: 

Já bych to ještě upřesnila. Ta příloha č. 2 je ve vašich materiálech již obsažena a má název OZV hluk 

změna 2018. Je druhá v pořadí. To je ta správná příloha, kterou rada vlastně doporučila minulý týden 

na schválení. Děkuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. Je to srozumitelné, myslím. 

Máte tady doplňující usnesení, tj. bez doplnění provedeného usnesením číslo 3728/89/10/2018             

z předchozí rady konané dne 5.4.2018.  

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Jenom jsem chtěl říci, že je to tedy protinávrh, tak aby to tak bylo hlasováno. Aby to bylo jednoznačně 

pochopeno, že je to bez toho usnesení, jak je zmíněno na tabuli. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, nechceš to vzít zpět? 

V podstatě bereme na vědomí, že je to bez doplnění provedeného atd.  

Já prosím, opravdu ta komplikace je značná. 

 

Mgr. Jana Hrubá, vedoucí oddělení právního: 

Já to tedy ještě jednou upřesním. Ten návrh na usnesení, po té opravě by zněl, jak je předloženo, pouze 

se opraví: … ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. Tak je to správně. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji, slyšeli jste správnou citaci návrhu na usnesení.  

Návrh pana Horkého nemusíme hlasovat. Prosím, Honzo, stáhni to zpět, ať můžeme hlasovat. 

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Stahuji, bude to ta příloha č. 2. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Hlásí se paní Tomaníková. Prosím, to bude komplikace. 

 

 

Pí Tomaníková: 

Dámy a pánové z rady. Prosím vás, co v té radě děláte, že se probudíte až v zastupitelstvu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já děkuji Honzovi Horkému, že spal. To byla faktická, že? 

Ukončuji diskusi a nechám hlasovat o upraveném usnesení. 

 

 

Hlasování o úpravě usnesení (příloha č. 2): 30 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. 

Schenk).   

 

 

 

 

1106/38/7/2018 Vnitřní předpis MP č. 1/2018 vydaný Zastupitelstvem města Přerova 

„Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům 

statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov“ 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vnitřní předpis MP č. 1/2018 vydaný 

Zastupitelstvem města Přerova „Zásady pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům 

statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov“ 

 

 

Diskuse: 

Ing. Vrána: 

Za klub ANO bych rád řekl, že to podporujeme a samozřejmě proč. Protože, pokud je nástupní plat 

strážníka 11.000 Kč až 14.000 Kč hrubého, tak opravdu si nedokážu představit, kdo by se bez 

náborového příspěvku ucházel o tuto pozici. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk).   

 

 

 

 

1107/38/7/2018 Dotace v rámci prevence kriminality – protidrogový vlak 

Materiál předložil, ústně, zpravodaj Ing. Jiří Kohout, člen Rady města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit poskytnutí dotace ve výši 93 000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 

NOVÉ ČESKO, nadační fond, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, IČ: 24697486 na 

aktivity spojené s protidrogovou problematikou s přistavením protidrogového vlaku dne 26. 3. 

2018 na území města Přerova a zpracované statistiky v oblasti užívání drog nezletilými dětmi. 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2018 

2. schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit následující úpravu rozpočtu: 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j.n. 

 (individuální dotace) 

184,8 * - 93,0 91,8 

4349 640  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva  

0,0 + 93,0 93,0 

 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje nepřijalo návrh usnesení pověřit náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Já se pokusím obhájit tento materiál. Omlouvám se za časovou tíseň, ale byl bych rád, kdyby toto 

zastupitelstvo se k tomu vyjádřilo, ať mohu tento úkol si odškrtnout a brát to, jako že ho mám splněný. 

Výchozí situace ohledně protidrogového vlaku. Když jsem tento návrh přednesl na radě minulý rok, 

s ohledem na zimní tour, která měla být plánovaná, tak mi radou tento materiál neprošel. Je to 

v přiloženém materiálu. Byla tam snížená cena, která byla neakceptovatelná, tudíž v podstatě došlo 

k odmítnutí toho návrhu. Cestou výboru pro školství a sport si to vzal pan náměstek Navrátil. Tehdy se 

mu podařilo dosáhnout souhlasného stanoviska výboru pro školství a sport a šlo to na zastupitelstvo, 

kde to bylo tehdy přijato dostatečnou většinou hlasů. To je výchozí situace pro jarní tour, která je 

doprovázena trošičku časovou tísní a spoustou chybných informací a možná se špatným pochopením 

v rámci této věci. 

Někdy v lednu mě oslovil pan T. a řekl, že přesmýkli tour, že nebude na podzim, že bude na jaře. 

Vždy se stále jednalo o ročních periodách příjezdu tohoto vlaku, ale dochází definitivně k přesunutí 

termínu na jaro, pokud ho budeme dále provozovat, nebo budeme s nimi spolupracovat. Tím pádem 

nastala časová tíseň a vyvolal jsem jednání na úrovni vedení města, kde jsme se dohodli, že to 

předložíme orgánům obce. Já jsem to chápal tak, že to předložíme až na zastupitelstvo a 

pravděpodobně tam došlo k nepochopení mezi námi, že kolega pan Navrátil to pochopil, jako že to 

předloží na školský výbor, pokud mu to neprojde, tak že ten materiál dál nepokračuje. 

Jediný kompetentní orgán, který může rozhodnout, je zastupitelstvo. Tím vznikly určité časové 

prodlevy. Mezi tím to pan T. objednal, tour se uskutečnila. 

Pokračovalo to potom dál, že to nedoputovalo na zastupitelstvo města. Mezi tím proběhla akce 

protidrogový vlak a já samozřejmě stále řeším ten závazek to dotáhnout na orgány obce. Činím tak 

teprve dnes. 

Za mě, jako za manažera prevence kriminality, je tato aktivita žádoucí a pro naše děti velmi, velmi 

prospěšná. 

Za projektem stojí plně Ministerstvo vnitra, policejní prezident. 
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Mgr. Kouba: 

Jednak bych chtěl říci, že pan Kohout v tomto ohledu není manažer prevence kriminality. Manažerem 

prevence města je paní Bc. K. Pan Kohout je vlastně mentorem, jak se prohlásil. 

Revolution train je česká mutace německého projektu, který pochopitelně hledá na trhu s atrakcemi 

své místo. Zároveň hledá nadšence, kteří by byli jeho prodlouženou rukou. Je pravda, že se 

podnikatelskému záměru daří, to já podpořím, ve více než 50 městech v ČR. Německu, Slovensku i 

Polsku.  

Mým cílem je přesvědčit vás, že by tato soukromá akce na území města Přerova pro příště měla mít 

místo vyhrazené takové soukromé akci, to znamená, že by měla být hrazena z prostředků soukromých, 

nikoliv z prostředků města. 

Uvědomte si, že těch 200.000 Kč, které jim nabízíme, to znamená 93.000 Kč poprvé na podzim, 

93.000 Kč teď, to během jednoho školního roku znamená rozpočet na prevenci Olomouckého kraje. 

Celého Olomouckého kraje. 

Jak pěkné by bylo, kdyby obdobně štědré dary obdržely organizace, které se věnují systematické 

prevenci, která nezohledňuje zisk. Odborné důvody jsou zřejmé, proč tento vlak příště v žádném 

případě by neměl přijet do Přerova. Projekt nemá příslušnou certifikaci, tudíž neodpovídá kvalitě a 

standardům MŠMT. Koneckonců pan Kohout to tady říkal, má podporu Ministerstva vnitra, nikoliv 

podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt nepodporuje a vyjádřilo k němu 

negativní stanovisko Ministerstvo školství a dále asociace neziskových organizací. Tyto organizace 

vydaly společné prohlášení a chtěl bych se opřít také o stanovisko prof. MUDr. M.M. PaD., přednosty 

kliniky adiktologie, protože pan přednosta je největší kapacita v oblasti prevence. Jeho vyjádření jsou 

naprosto jasná a odsuzující. Z tohoto odborného hlediska není žádoucí, aby nás příště Revolution train 

navštívil. Jestli jako soukromá atrakce, nemám proti tomu nic. Ať se plakátuje a pozve si lidi, ale ne 

jako náplň školní výuky. 

Protidrogový vlak by měl být hrazen z prostředků provozovatele, nikoliv z prostředků města, protože 

se nejednalo o akci města. To zdůrazňuji, nejednalo se o akci města. 

Tato akce nebyla dopředu schválena a je soukromou aktivitou občana města Přerova. Nezpochybňuji, 

že byl veden pravděpodobně dobrou vůlí tento občan a že nemá podíl na zisku za podporu 

soukromého subjektu. To v žádném případě tímto výstupem nechci říci. Ale vedení města neschválilo, 

bylo řečeno, že se nějak dohodli, že byly nějaké zmatky, ale rozhodně neexistuje žádný písemný 

záznam o tom, že by rada města či město vyjádřilo kladný vztah k přistavení vlaku v tomto jarním 

termínu. 

Jakkoli pan zastupitel na školském výboru a teď znovu zopakoval, že třikrát akce byla projednávána 

s vedením města, já jsem nedohledal do této chvíle nějaké oficiální stanovisko města, které by tento 

vlak povolil. 

To, že předpokládal pan zastupitel v dobré vůli, že by se tak mohlo jednat, není relevantní v tomto 

ohledu. 

Akce není akcí města, protože to potvrzuje i manažerka kriminality. Naposledy 19.4.2018 potvrdila, že 

toto není akce města a není to akce odboru, který ona spravuje. Není to akce ani manažera prevence 

kriminality. To znamená, že pan Kohout není manažer prevence kriminality.  

Proto se ptám, na jakém základě pan Kohout pozval soukromý subjekt. Nechápu.  

Proto se ptám, proč tuto soukromou akci máme hradit z rozpočtu města, a to zpětně. 

Proto se ptám, jak je možné, že město Přerov podporuje program, který není certifikovaný MŠMT a 

nahání na něj děti našich základních škol. Uvědomte si, že za jednoho žáka jsme na podzim platili 338 

Kč za jednoho účastníka a v případě jara 704 Kč tomuto soukromému subjektu. Návštěva jednoho 

studenta stála 704 Kč. 

Proto všechno, prosím, nepřispějme na tento vlak a už ať k nám nejezdí. Děkuji. 

 

Pí Tomaníková.  

K tomuto problému jsem začala získávat informace z Prostějova. Od pana S. jsem si vyžádala jejich 

stanovisko. Je mi divné, proč Prostějov to termínově stihne a Přerov ne. To zaprvé. 

Zadruhé – proč Prostějov se tím zabývá i z hlediska finančního, proč Přerov ne. Proč rada se tím 

nezabývá a jde to dodatečně na stůl do zastupitelstva.  
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Já si myslím, že jsme natolik fundovaní, že můžeme s financemi hospodařit, ale rada to má ve své 

pracovní náplni a je třeba, aby se tím zabývala. Jestli předloží někdo akci, která není akcí města, tak 

musí nějak o tom jednat. 

Já tady mám všechny materiály z Prostějova, klidně je poskytnu, ale myslím si, že schvalovat akci 

zpětně, aniž by o tom někdo věděl a dostat to na stůl a zastupitelé, zvedněte ruku, je špatný postup. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem stále ještě radní, který má kompetenci pro prevenci kriminality. Byla mi udělena na jednání 

rady a je to záležitost, která je svrchovaně pode mnou. Tedy i paní Bc. K. 

Na toto téma jenom odpovídám, že mám kompetenci o těchto věcech nějakým způsobem rozhodovat, 

probírat je a jednat v nich.  

Opravdu došlo k časovému posunu. Mně je to velmi líto, ale došlo ke zbrzdění projednání toho 

materiálu a byla časová tíseň. Proto to řešíme ex post.  

Rád bych to měl v tuto chvíli vyřešené, proto to i předkládám takto pozdě a v tak natlačeném termínu.  

K těm argumentům pana Kouby – já si dovolím citovat pana plukovníka B., doktora z protidrogové 

centrály, který k tomu dává krátké vysvětlení: „oponenti z řad části odborné veřejnosti v České 

republice, který projekt od začátku kritizují, jsou primárně motivováni obavami o finanční prostředky, 

na které jsou v systému protidrogové prevence v České republice sami dlouhodobě napojeni. Protože 

se jedná o hráče, kteří si vytvořili v této oblasti za posledních 25 let hegemonické pozice, projekt 

Revolution train přirozeně svým konceptem nezapadá do jejich strategie. Národní protidrogová 

centrála celou dobu své existence vždy v rámci činnosti bezpečnostních složek v České republice svou 

činností vyvažovala protidrogovou politiku v zájmu občanů České republiky a v zájmu snižování jak 

nabídky, tak poptávky po návykových látkách, a proto tak činí dlouhodobě i ve věci projektu 

Revolution train, neboť dosavadní zpětné vazby jak žáků z ČR, tak i Německa a také pedagogů včetně 

školních metodiků prevence, kteří se, pane Kouba, zúčastnili toho vlaku a prohlédli si ho, ukazují, že 

Revolution train je projekt, který v konkrétní podobě naplňuje jejich představu o efektivním programu 

a může mít významné dopady na existující preventivní programy“. Toto je oficiální stanovisko 

protidrogové centrály, která ho celou dobu existence podporuje. Nezastírám, že tam je kolize mezi 

ministerstvem školství a ministerstvem vnitra. V současné době dokonce i ministr Adam přislíbil 

podporu tomuto projektu, takže MŠMT začíná být v tom svém rigidním postoji poměrně osamoceno.  

Já k tomu dodávám, jenom tento postoj neochrání ty děti před těmi dopady, které dnes tady jsou. 

Máme tady sociální sítě, informace získávají zcela mimo oficiální rámec a je potřeba na to reagovat, je 

potřeba se trošku posunout v čase. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

To, co říká tady kolega Kohout. Já nejsem proti akcím, které budou jakýmkoliv způsobem dělat 

prevenci a našim mladým dospívajícím budou ukazovat odstrašující případy, co dokáže třeba droga. Já 

nechci nikomu sahat do svědomí. Na mně působí, co a jak se tady diskutuje, tak ten vlak tady byl 26.3. 

Když přijel loni poprvé, tak to prošlo radou, zastupitelstvem, bylo to finančně kryto a bylo to 

v pořádku.  

Na základě čeho pan T. tuto akci spustil? Dostal od někoho zelenou? Slíbil mu někdo z města těch 

93.000 Kč, nebo to udělal a přijel na vlastní pěst s tím, že potom mu to někdo dofinancuje? To je pro 

mě teď jádro toho problému a rád bych se dověděl, jestli ta akce se konala na základě příslibu, jakého 

příslibu, koho příslibu a jestli o tom vedení města vědělo a jestli o tom nejužší vedení města rozhodlo 

někde na poradě, jestli je z toho zápis a potom se to zapomnělo dát do rady a do zastupitelstva. Máme 

v podstatě konec dubna a řešíme akci, která se uskutečnila na konci března. To je naprosto 

nestandardní postup. Když rozdělujeme granty, když rozdělujeme jakékoliv příspěvky, tak 

přehazujeme v debatách pětitisícové částky a tady prostě přijde někdo a 93.000 Kč a ještě měsíc ex 

post. 

Rád bych věděl, kde to vzniklo, jak to vzniklo a na základě čeho se ta akce konala. 

Jestli to bylo na vlastní pěst organizátora, nebo někdo z města ten příslib dal, že to prostě se uskuteční 

a ty finance sežene. To je moje zásadní otázka k této problematice.  
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Ing. Kohout, faktická: 

K objednání průjezdu toho vlaku dochází v lednu. Musí se to dělat v dostatečném předstihu. 

Provozovatel Revolution train šel do rizika, že to nemusí zastupitelstvem projít. Nikdo mu nemohl 

slíbit něco, co je v kompetenci zastupitelstva, ani jsem tak nečinil já. Pouze jsem si vědom jednoho 

závazku a to je to, že jsem mu slíbil, že to předložím orgánům obce. Chápal jsem to tak, že to 

předložím orgánům obce, které jsou kompetentní rozhodnout o financích. Že se to nestihlo a je to ex 

post, je prostě nedorozumění v celé řadě souvislostí. Za to se velmi omlouvám. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já tedy opravdu musím upřesnit, toto není žádná akce rady města, toto je aktivita pana Kohouta. Proto 

tady musím odmítnout nějaké nestandardní postupy. Pan Kohout to tady jako zastupitel navrhl rozšířit 

jednání zastupitelstva o tento bod a zastupitelstvo mu to umožnilo. Není to aktivita rady města a vy 

jste mu umožnili s tím vystupovat, tak neříkejte, že se tady jedná o nějakou nestandardní akci. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já to jenom podtrhuji. 

 

p. Marek Dostál: 

Já tedy teď v půlce s vámi souhlasím, pane náměstku. To jsem rád, že jste řekl nahlas, že to není akce 

rady města nebo vůbec města, nicméně mně by zajímalo, jak jsme vůbec došli k té částce 93.000 Kč. 

Tady to bylo jenom jeden den, tak buďme asi rádi, že to tady nestálo týden, protože by nás to trošku 

zhuntovalo. 

Já jsem se chtěl k tomu přidat v tom smyslu, že nerozumím tomu, proč ex post se tady prostě něco 

řeší. Přece nemůže radní města vystupovat jako za město. I když si to prolobuje nějakými výbory nebo 

komisemi, tak přece toto není kompetentní orgán, aby ho nějakým způsobem doporučil nebo schválil, 

nebo svou pravomoc postavil do takové role, že vlastně pozve nějaký vlak a ex post to tady budeme 

řešit. To se na mě nezlobte. 

Já jsem jednoznačně proti tomu.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Marku Dostále, pan Kohout má taková práva ze zákona jako rada. Má právo podat návrh v každé 

věci a on ho podat dvakrát. Vy jste mu umožnili ten návrh věcně podat a on ho podal. Zdůvodnil ho. 

Chovejme se k sobě opravdu korektně. Nezpochybňujme formální věci, které jsou jasné a 

srozumitelné. To jak budeme hlasovat, je každého věcí.  

 

p. Marek Dostál: 

Pořád ještě jsem nedostal odpověď na otázku. Vy jste mi do toho také skočil. Mně ještě pořád svítí 

mikrofon. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jako řídící schůze mohu. 

 

p. Marek Dostál: 

Já bych ještě potřeboval slyšet odpověď, kde se vzalo 93.000 Kč. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Od koncové částky, která byla nabídnuta za přistavení vlaku, se odečetlo 15.000 Kč, kdy se nám 

podařilo sehnat jednoho sponzora. Ale s ohledem, že se mi nepodařilo prosadit ani na radě medializaci 

cestou webových stránek města Přerova, tak samozřejmě tu podporu jsem měl velmi slabou a ostatní 

zaměstnavatelé nereagovali a nereflektovali na naši prosbu. 

Já si stále trvám na tom, že kompetenci mám, byla mi udělena radou a ve věci prevence kriminality 

jsem oprávněn za město jednat. Nikoliv rozhodovat, ale jednat.  

 

Pí Tomaníková, faktická: 
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My nezpochybňujeme, že tento vlak má svůj význam pro naše děti, nezpochybňujeme účel toho vlaku, 

ale zpochybňujeme systém, abychom schvalovali peníze se zpětnou platností. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Paní zastupitelko, vy jste s tím systémem souhlasila. 

 

Pí Tomaníková: 

Se zpětnou platností ne. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vy jste souhlasila, aby pan Kohout rozšířil program dnešního jednání, a tím jste schválila systém.  

 

Mgr. Přidal: 

Samozřejmě vnímám také problematiku drog a sleduji ji. Neměl bych nic proti vlaku, vadí mi dvě 

věci. Dnes nebo včera mi přistály informace, a když jsem si přečetl stanovisko MŠMT, tak jsem říkal, 

jak můžeme jít proti němu. My kdejaké akce, ať je to inkluze a nechci říct jaké to chytrolíny, kteří 

přijdou, tak je musí respektovat odbor školství a zajišťovat a tady najednou tam na to nemáme 

odborníky? To, že Ministerstvo vnitra, lampasáci si schválí - ať jezdí ten vlak, ale dejme tomu 

dobrovolnost. 

Jinak pokud jde o projednání v orgánech města. V minulosti, pamatuji, nebyl problém svolat ze dne na 

den mimořádné zasedání rady. Byla mimořádná zastupitelstva, v dnešní elektronické době se dají 

udělat. Já už si připravují fantazii, naše mažoretky jedou na mistrovství světa do Jihoafrické republiky, 

tak já v červenci předložím zpětně návrh na dotaci těmto děvčatům.  

 

Ing. Vrána: 

Já velmi krátce, protože pan primátor řekl, co jsem chtěl říci já. Nicméně to zopakuji. Pokud se bavíme 

o systému, o technikálii, tak já nevím, o čem se bavíme. Pan Kohout je zastupitel, jako kdokoliv z nás 

a ten zastupitel podle zákona o obcích a podle jednacího řádu může dávat různé návrhy na usnesení. 

Pan Kohout dal návrh na usnesení, a pokud s tím máte problém, že je to se zpětnou platností, tak 

prostě zmáčknete to červené tlačítko proti, a je to vyřešeno. O tom se přece hlasuje.  

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já mám za to, že můj postup je legitimní a je v souladu se zákone České republiky, protože pokud je to 

zpětně, tak my neřešíme fakticky příjezd vlaku, který už proběhl, ale to, zda jsme ochotni mu nějakým 

způsobem kompenzovat jeho příjezd zpětně, formou dotace. Je to naprosto jasné, je to i uvedeno v tom 

materiálu. Je svrchované právo zastupitelstva se rozhodnout. 

 

Pí Irena Oršulíková, občanka Přerova, oblastní metodik prevence rizikového chování v pedagogicko - 

psychologické poradně, pracoviště Přerov: 

Hlásím se do diskuse jako odborník na prevenci a jako ten, který komunikoval s panem Kohoutem. Už 

při první návštěvě protidrogového vlaku o tom, že tato forma prevence není MŠMT považována za 

efektivní a žádoucí, že k ní vydalo to stanovisko a o tom stanovisku jsem pana Kohouta informovala 

už na podzim a znovu chci apelovat na vás na zastupitele, abyste tuto koncepci protidrogového vlaku 

v Přerově nepodpořili, a to z toho důvodu, že je neefektivní, že je drahá, že není v souladu s koncepcí 

strategie prevenci MŠMT a tudíž by se neměli nutit žáci, aby se toho účastnili. Také tato protidrogová 

prevence nereaguje na potřeby škol, kromě toho nepromyšlená organizace, neodborné zasahování do 

kompetencí ředitelů škol a v neposlední řadě ten způsob jakým je Revolution train prosazován 

považuji za manipulativní. Pokud někdo se vyjádří, že nemá o tuto návštěvu vlaku zájem, tak je 

vystaven výčitkám, napadání ze strany organizátorů a tuto zkušenost zažil jak krajský metodik, tak o 

ní hovořili i úředníci z MŠMT. 

Chtěla bych znovu zdůraznit, že ze zákona 379/2005 o opatřeních k ochraně před škodami 

způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je MŠMT pověřeno 

financováním a koordinací činností v oblasti primární protidrogové prevence ve školách a školských 

zařízeních. Tedy, pokud ministerstvo se vyjádří, že tuto prevenci nedoporučuje, tak by to mělo být 

respektováno, jinak v podstatě popíráme platnost zákona. 
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Další argument tady zazněl, že nepříznivci protidrogového vlaku jsou nějaká lobby neziskových 

organizací, která si hlídá své zisky – tak k tomu bych chtěla podotknout, že cena návštěvy 

protidrogového vlaku je ve velkém nepoměru s tím, kolik stojí běžné programy certifikovaných 

organizací, to znamená těch, které mají známku kvality, která byla udělena MŠMT, a kterým jsou 

poskytovány dotace z veřejných prostředků. Jen pro srovnání, preventivní program Kappy, která 

nabízí kromě jiných také program zaměřený na protidrogovou prevenci, tak běžná cena se pohybuje 

okolo 1.500 Kč, to znamená, že když vezmeme skupinu o 20 žácích, tak je to 75 Kč na žáka. Kolik 

stál program devadesátiminutový v Revolution train už jste tady slyšeli. Chci jen podotknout, že 

programy, například Kappy trvají 3 až 4 hodiny z toho důvodu, že skutečně širší interaktivní práce se 

skupinou vyžaduje daleko větší čas, že tam jde o navázání kontaktů, navázání atmosféry k diskusi a 

skutečnou diskusi. 

Já jsem se Revolution train zúčastnila, a to co realizátoři vydávají za interaktivitu, tak je, že žáci 

projdou tím vlakem, jsou v podstatě diváci. Pravda je, že příběh, který je tam prezentovaný, je hodně 

emotivní a že kulisy kolem dokola umocňují tyto emoce, ale to je všechno. O diskusi nemůže být ani 

řeči, lektor mluvil na děti, nikoliv se žáky a čas od času jim položil nějakou uzavřenou otázku, třeba 

jestli vědí, kolik stojí cigarety. O diskusi nemůže být ani řeči, pouze někteří žáci, ti kteří stáli nejblíže 

k tomu lektorovi, anebo ti, kteří se náhodou přihlásili, sem tam k tomu měli nějakou připomínku, ale o 

tom, že by se diskutovalo třeba o postojích těch žáků, nebo o tom, co mohou dělat, namísto 

zastrašování, tak o tom tam nebylo ani řeči. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Samozřejmě existují dost tvrdé odborné střety a pohledy na to, jakým způsobem jít dál. Pro mne, jako 

pro člověka, který si své v této oblasti prožil, tak se mi jeví školské metody nedostatečné. 

Nereagují na vývoj ve společnosti, obzvlášť v poslední době, kdy se nám rozvíjí ITI technologie a 

pojítka. Komunikace probíhá úplně na jiné úrovni. Tento přístup nemusí znamenat, že je všechno 

v pořádku, a že je prevence zvládnutá. Proti tomu ostře kontrastuje postoj Ministerstva vnitra a 

protidrogové centrály, což jsou dvě instituce státu, které se touto problematikou zabývají v trestně 

právní rovině a mají jiné metodiky a přístupy. Já jim věřím víc než ministerstvu školství. 

Stále jsem nezaznamenal jediný argument, který by vedl k tomu, že bychom se mohli nějakým 

způsobem bavit o tom, že jsou metody, které jsou nastaveny v protidrogovém vlaku neúčinné a ty 

školské účinné. Já to odborné srovnání jsem nikde neviděl. Pouze vidím plamennou obhajobu MŠMT 

s odkazem na 10 let staré výstupy, které potom akorát převzal pan F. a zhmotnil je v roce 2015 do 

odmítavého postoje k protidrogovému vlaku. To ale přece neznamená, že MŠMT unblock má jedině 

pravdu, pokud obzvlášť proti tomu stojí právě takové orgány státu. 

Já si myslím, že to je minimálně na diskusi a ještě do konce volebního období bych v této věci chtěl 

udělat seminář, kde bych tyto dva kolizní postoje se pokusil nějakým způsobem moderovat, abychom 

se v této věci posunuli dopředu.  

Ta situace je poměrně komplikovaná, ale já si nemyslím, že to, co probíhá na školách, že je vždycky 

naprosto správně a stačí si jít pro zpětnou vazbu k žákům těchto škol a poptat se jich. Řeknou vám, že 

to, co organizuje škola je poměrně nuda, a že je to moc nezajímá a nemá to na ně významné dopady. 

Neříkám, že na všechny, ale pokud vystoupili z protidrogového vlaku, tak byli zaujati problematikou, 

diskutovalo se to na veřejnosti, otevřela se otázka rodin. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jirko, prosím, vraťme se k podstatě věci. Neveďme spor o metodu. 

 

Ing. Kohout: 

Ta tu ale byla nastolena. Protože to ovlivňuje i rozhodnutí zastupitelstva. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Neveďme spor o metodu. Ani jedna strana. Já prosím obě strany, jak stranu trestně právní, tak stranu 

školskou, aby nevedly spor o metodu. My nejsme povoláni k tomu ani nejsme profesionálové.  

Vraťme se k tomu, co máme posoudit. Zda dáme 93.000 Kč a považujeme to za správné a účelné, 

nebo ne. 
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Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych chtěl všechny zastupitele upozornit, že dnes jim přišel e-mail z posledního zasedání Výboru 

pro školství a sport, kde tato problematika byla projednávána a tam je souhlasné stanovisko, tedy 

schválit poskytnutí dotace. Několikrát jsme tady výbory řešili, vždycky byl problém, že to neprošlo 

výborem, tak tento výbor je kompetentní a tady toto stanovisko zní podpořit tento materiál. 

 

Mgr. Kouba: 

Já začnu od konce, ohledně slov pana náměstka. Pane náměstku, když něco říkáte, tak říkejte obě 

skutečnosti. První skutečnost byla, že poprvé, když se nás, pan předseda výboru a zároveň náměstek 

ptal, jestli souhlasíme s touto akcí na jaře 2018, my jsme za výbor udělili nesouhlasné stanovisko 

v diskusi, a to jak já, který mám k tomu negativní stanovisko celou dobu, tak ředitelé škol, kteří byli 

přítomni na tomto výboru, protože se jim zdála ta frekvence co půl roku velmi brzká a v tomto ohledu 

se vyjádřil jeden člen výboru, že v tomto případě už podzimního termínu se rozhodně nezúčastní. To 

jenom k tomu, že poprvé školský výbor zaujal negativní stanovisko a to kladné stanovisko, pane 

náměstku a zároveň předsedo školského výboru nebylo kvůli tomu, že se jim ten vlak líbí nebo nelíbí, 

ale obecné tvrzení těch souhlasných pěti hlasů bylo, když už to proběhlo, tak to zaplaťme, protože už 

se s tím nedá nic dělat, už to tady bylo. Ale rozhodně jsme tomu nedali zelenou, jako k akci, která je 

vhodná pro prevenci a rozhodně, jestli příště, já doufám, že už ne a nikdy, aby se jednalo o další 

termín, tak bude nová diskuse, tak to nevnímejte jako bianco šek na další provozování této soukromé 

akce. 

V tomto ohledu já souhlasím, ať klidně ta soukromá akce proběhne, ať si to ten provozovatel zaplatí, 

pozve veřejnost, ať si sežene peníze od Ministerstva vnitra. To je všechno v pořádku. To znamená, že 

takových pouťových atrakcí je tady na městě Přerově spousta a je to legitimní, ale nehraďme to 

z provozu města, protože opravdu ta srovnání jsou drastická. Já mám zkušenosti v rámci, protože jsem 

metodik prevence na naší škole opravdu s programem Kappa, který tady byl uveden. Když si 

uvědomíte 75 Kč na žáka oproti té šílené částce 704 Kč na žáka, myslím si, že je to naprosto jasný 

rozdíl a pochybuji o tom a samozřejmě nevyčítám soukromému subjektu, že chce vydělat na té akci. 

To je předmět podnikání. To není žádná jiná charitativní akce. Prostě zisk je cílem tady toho vlaku a 

oni mají ten zisk. Takže to je v pořádku, vydělávají, ale neměli by vydělávat rozhodně na penězích 

města.  

Zároveň bych chtěl pana mentora primární prevence opravdu upozornit, že neustálé mlžení kolem 

podezření o lobbingu neziskových organizací a stejně tak jak se na výboru třikrát vyjádřil o tom, že 

existuje snad podezření o lobbingu, to se opravdu domníváte, že P-centrum tady chodí a lobuje, aby 

získalo větší peníze? Oni nelobují, oni získávají v grantových programech, přihlásí se do grantových 

programů, získají peníze a jsou to částky výrazně nižší. Tady přijde soukromý subjekt. Má svého 

zastánce a znovu, já rozumím tomu, že jednáte v dobré vůli, jenom to prostě nevidíte, tak potom se 

prosazuje přes zastupitelstvo a vysává prostředky města.  

Tento postup já opravdu shledávám nestandardním, co se týká projednávání zastupitelstva. Já chápu, 

že pan zastupitel má právo vystoupit jako každý jiný, kdo si vymyslí jakoukoliv akci a přijde, ale 

v tomto ohledu se opravdu domnívám, že tady to tak často nemáme, že by někoho něco napadlo a 

přišel si říct o peníze, a to ještě zpětně. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já se jenom ohrazuji, proti té čtvrtletní periodě. Doporučení je jednou za rok. A je skutečně vhodné to 

integrovat do škol. Pokud bude takový zběsilý odpor, já jsem nezaznamenal kontraproduktivitu tohoto 

programu, tak samozřejmě nedojde k integraci tohoto vlaku na následné aktivity na školách a pak je to 

úplně zbytečné. Nemusíme to podpořit pochopitelně. Je to stanovisko a je to postoj k tomu, jaký 

zastává město k prevenci kriminality. To je jednoduché. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já poprosím ještě jednou o dotaz pana Kohouta, jakým způsobem prezentoval tento projekt ve výboru 

pro školství a sport. Jestli ho tam prezentoval jako akci města. Ptám se ho napřímo, jestli prezentoval 

tuto akci jako akci města, protože z té diskuse, která tady byla teď vedena, mi pořád jako vychází to, 

že to prezentujete jako akci města a myslím si, že jako radní, i když jste radní, tak nemůžete takovým 
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způsobem to prezentovat. Jak jste prezentoval tento vlak nebo tuto akci? Jednak ve výboru pro školství 

a sport a jednak ředitelům našich škol? Jestli jako akci města nebo jako soukromou akci? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že by bylo vhodné a objektivní, kdyby promluvila předsedkyně výboru. Ale ona není 

předsedkyně výboru pro školství, pardon. To je pan náměstek. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

My jsme se touto problematikou na Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a sociální 

začleňování také zabývali. Navržené usnesení nebylo přijato a pan radní Kohout nám to prezentoval 

přesně tak, jak poslal ty materiály, přesně tak to bylo prezentováno. Říkal nám o tom, že o té akci 

hovořil na radě, rada mu dala požehnání, pokud to takto mohu říct, ale mezi tím vlak přijel, akce 

proběhla a nebylo zaplaceno, tudíž nás požádal, zda bychom podpořili a tu finanční částku město 

zaplatilo. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Pokusím se reagovat na pana Dostála, že nikdy jsem to nemohl vydávat za akci města, protože do 

minulého pondělí jsem neměl žádné souhlasné stanovisko jediné městské instituce nebo orgánů 

zastupitelstva, orgánů obce. Teprve školský výbor mi to schválil, a to přesně takto.  

Nezamlčuji nic, jdu tady čestně čelem a respektuji, jak se rozhodne zastupitelstvo. 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Chtěl bych uvést citaci pana Kohouta na školském výboru: „neformálně jsme se dohodli na organizaci 

akce s vedením města.“ Opakuji: „neformálně jsme se dohodli na organizaci akce s vedením města.“ 

Třikrát jsem se ptal, kdo je to vedení města. Prezentoval jste to jako akci vedení města. V zápise to 

pochopitelně není. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já mám jeden návrh, abychom ukončili diskusi potom, co vystoupí pan Zácha. Dávám návrh na 

ukončení diskuse, protože ta diskuse již není věcná a pravděpodobně už ani nebude. Všechno, co jsme 

si chtěli říct, jsme si řekli, zpochybnili jsme se navzájem, nepřijali jsme žádný věcný argument proč 

podpořit nebo nepodpořit. Návrh na usnesení je srozumitelný a jasný. Pokusme se ho odsouhlasit. 

Navrhuji, abychom po vystoupení pana Záchy, Ing. Kohouta a Mgr. Kouby ukončili diskusi. Mohu 

podat, paní Tomaníková, takový návrh? Děkuji vám. Vy ho buď přijmete, nebo nikoliv. 

Prosím o ukončení diskuse po těch třech vstupech, které budou ještě následovat. Kdo je prosím pro, 

abychom na toto téma ukončili diskusi: 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 14 pro, 7 proti, 6 se zdrželo, 7 nehlasovalo, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Máte slovo. 

 

p. Zácha: 

Já se vrátím k tomu svému vystoupení. Zkusím se dívat na všechny kolegy, ke kterým to míří. Já vím, 

jaká jsou práva zastupitele, radního. Já neobviňuji pana Kohouta, že porušil něčím zákon. Já se vracím 

k tomu, jak to celé proběhlo. Jestliže v Prostějově jsou schopni v lednu, jak říkala paní Tomaníková, to 

schválit standardní cestou včetně financování přes radu, přes rozpočtové opatření, přes zastupitelstvo a 

věděli to dopředu, tak pravděpodobně i tady to bylo známo. Pan Ing. Kohout přišel s tím návrhem jako 

materiál do zastupitelstva, v programu se to změnilo, schválilo, je to jeho plnohodnotné právo. 

Budeme o tom, pane primátore hlasovat. 

Mně zarazilo to, co říkala teď paní Vránová, že pan Kohout na sociálním výboru prezentoval, že o 

akci hovořil na radě. To mně trošičku zase jako neguje, co říká kolega Měřínský, ale nechci se v tom 

dále rozvrtávat.  
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Pane primátore, to tady padlo z úst předsedkyně výboru a jde mi o to, že jestli to projednal výbor 

školství a výbor zdravotnictví, tak proč ne finanční, když se jedná o 93.000 Kč. Proč to nedoputovalo i 

do finančního výboru? Ale nechci to dál rozvrtávat, říkám, že to je nestandardní, je to akce, která se 

uskutečnila koncem března a pokud takto k tomu budeme všichni zastupitelé přistupovat, budeme tady 

na zastupitelstvo ex post chodit s těmito žádostmi, tak opravdu jsem potom zvědav, jak budeme měřit 

následně všem jedním metrem. 

 

Ing. Kohout: 

Já se jenom fakticky vymezím proti těm dezinformacím. Já jsem nikdy neřekl, že jsem se s vedením 

města dohodl na návštěvě toho vlaku. Já jsem se s vedením města dohodl, že předložím materiály 

orgánům obce. Je potřeba poslouchat tu větu dokonce a nepoužívat jenom fragmenty z těch výroků.  

V druhé věci – já se nemohu opřít o jediné rozhodnutí rady, protože radou mi to neprošlo ani v jednom 

případě. Z toho důvodu to cítím jako určitý morální závazek, ale pouze morální závazek díky tomu, že 

ten projekt tu proběhl znovu, zúčastnilo se ho 300 dětí a já mám prostě pocit morální povinnosti se 

pokusit alespoň částečně sanovat náklady, které příjezdem toho vlaku sem přijely. To je celé, 

nehledejte v tom nic jiného. Kompetence jsem neporušil žádné, nikomu jsem nic neslíbil. 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Měl jsem technickou v době, kdy jste chtěl uzavřít diskusi. Chtěl jsem podpořit občany, aby 

vystoupili, protože já už nechci podruhé tuto diskusi. Pojďme si oddebatovat teď a příště už nebudeme 

debatovat, jestli přistavit nebo nepřistavit vlak. 

To znamená, to je něco jako s tou spalovnou, tak si to pro jistotu vyjasníme.  

Nicméně, mně mrzí, že celou dobu tady nebyl názor odboru školství k této věci, protože byl to odbor 

školství, který pozval ředitele škol, který tam posílal ty děti, které se toho měly zúčastnit. Zajímalo by 

mně, jak se staví k tomu, že pan náměstek nevěří MŠMT a ignoruje výstupy Ministerstva školství a 

mládeže. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych se chtěl pana Záchy zeptat, z jakého důvodu zpochybňuje to, co jsme tady několikrát řekli. 

Není to akce rady města, je to akce pana Kohouta a vy jste to zpochybnil, že tomu nevěříte, že nevíte. 

Tak pokud nevíte a nevěříte, tak si to nechejte pro sebe a neříkejte, že jsme něco dělali, když jsme nic 

nedělali. 

 

Pí Tomaníková: 

Dávám návrh na ukončení diskuse, ale až po vystoupení občanky. Proto se nám to nelíbilo, že pan 

primátor nedal slovo občance. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ale já nevím, kdy na občanku vyjde slovo, protože se hlásí neustále zastupitelé, kteří mají přednost. 

Prodlužujeme jednání o naprosto nevěcných postupech. Nemohu s tím souhlasit, s tou námitkou, paní 

Tomaníková.  

 

p. Zácha, faktická: 

Já neobviňuji radu města. Já říkám, že pan Kohout využil svého práva. Já to tedy zjednoduším. Nelíbí 

se mi, že měsíc po uskutečněné akci sem přijde a něco se snaží dofinancovat v takové výši a takovým 

způsobem. 

  

Mgr. Netopilová, faktická: 

Já jsem chtěla v podstatě říct to samé, co paní Tomaníková. Že se tady už nějakou dobu hlásí dvě 

občanky, takže by jim mělo být uděleno slovo. 

 

p. Pospíšilík: 

Já bych to chtěl trošku otočit. Celý ten problém začíná v rodinách. Rodiče nemají čas na svoje děti a 

čtrnáctiletý kluk přijde domů a je z něj cítit alkohol, cigarety. Já jsem ochoten podpořit program 

z městských peněz, který bude cílit tímto způsobem. Zeptejte se každého ředitele škol, jak mu děcka 
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chodí kolikrát do školy. Když vidíte preventistu kriminality, jak kouří s třináctiletým klukem u školy, 

tak kde jsme.  

My tady budeme podporovat na jednu stranu vlak a toto tolerujeme. Já si myslím, že bychom měli do 

budoucna podpořit něco ve stylu rodina a škola. To je jediný cíl a jediná smysluplná věc, která by 

tento problém mohla posunout dopředu.  

 

Pí Šárka Kajanová, občanka Přerova, členka Výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti a pro 

sociální začleňování: 

Mám povědomí tady o té záležitosti. O tomto projektu protidrogového vlaku, probíral se na našem 

výboru mimo jiné. To, že to neprošlo hlasováním, já osobně se domnívám, že z toho důvodu, že nebyl 

dostatek členů, bylo nás tam málo a většina těch, co byla proti, jsou pedagogové nebo lidé, kteří 

pracují s dětmi a mají ten názor protichůdný.  

Přihlásila jsem se do diskuse proto, aby nám pan Kouba sdělil, jakou formou probíhá na středních 

školách, konkrétně na gymnáziu prevence, která je podporovaná MŠMT. Aby nám pan Kouba laskavě 

konečně sdělil, co on považuje v dnešní době sociálních médií, kdy ty děti, dokonce i dvanáctileté 

mají možnost přes sociální sítě se dostat k úplně brutálnějším informacím, než to, že vidí nějaký 

protidrogový vlak, kterého jsem se já sama zúčastnila a viděla jsem ho. Mám sama patnáctiletou dceru 

a mám kolem sebe rodiny, které děti v tomto věku mají a není to problém jenom patnáctiletých dětí, je 

to problém v některých rodinách už desetiletých dětí. 

Ráda bych věděla postoje MŠMT. V dnešním světě jsou absolutně liché. Vyzývám pana Koubu, aby 

nám sdělil, případně i paní Netopilovou, jaké programy v současné době, které jsou podle mě 

zastaralé, fungují v rámci prevence kriminality a proti drogám.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Opravdu vás žádám, abyste se chovali věcně. Prosím pana Koubu, aby neodpovídal. Je to 

bezvýznamné. Přece nejsme v restauraci, nejsme v neformálním klubu, jsme na jednání zastupitelstva 

a jednáme o následujícím materiálu. Dotace v rámci prevence kriminality, protidrogový vlak, jestli 

poskytneme nebo neposkytneme 93.000 Kč a ne o tom, jak je kdo interesován ve věci, jak je znalý, 

nebudeme se osočovat, nepovedeme polemiku, která sem k této věci nepatří.  

 

Mgr. Vránová, Ph.D., faktická: 

Mám faktickou a týká se hlasování na výboru sociálně zdravotním. My jsme byli usnášeníschopni, 

bylo přítomno 8 členů, pouze 1 byl omluvený a hlasovalo se: 3 pro, 3 proti, 2 se zdrželi. Hlasování 

bylo naprosto správně provedeno. 

 

Pí Irena Oršulíková, občanka Přerova: 

Pan Kohout hovořil o tom, že by chtěl slyšet nějaká reálná čísla. Jsou to čísla, která vycházejí přímo 

z monitorovací zprávy výstupy z dotazníku, které dělali žáci 9. tříd na podzim po návštěvě Revolution 

train a studenti, kteří se jí účastnili letos a srovnání se studií ESPAD, což je celorepubliková studie 

prevence návykových látek, které se účastní několik tisíc dětí. Ty studie se dělají pravidelně a poslední 

byla dělaná v roce 2015. Studie ESPAD ukazuje trend klesající v prevalenci alkoholu, cigaret i drog, a 

protože tento trend je nový, tak v roce 2016 byla znovu udělaná ověřovací studie, která toto potvrdila. 

Neví se zatím, jestli tady ten trend je klesající proto, že jsou to výsledky systému prevence, který 

v České republice nefunguje dlouho, nebo jestli je to na úkor nelátkových závislostí, to znamená 

počítačů a podobných věcí.  

K protidrogovému vlaku a těm potřebám v terénu – přímo z těch čísel vyplývá, že přerovská populace 

je ve srovnání s výsledky ESPAD pod republikovým průměrem, co se týče zkušeností s nelegálními 

drogami. Vyšší je v oblasti zkušeností s marihuanou, ale té se protidrogový vlak nevěnuje, nižší je 

v oblasti alkoholu, i když hodně vysoký a jednoznačně překračuje republikový průměr ve zkušenosti 

s cigaretami a v kouření tabáku. Pokud by měl Přerov investovat peníze do prevence, pak ať je to do 

prevence kouření.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Přesto, že tady padly dva návrhy na ukončení diskuse, nikdo další se nehlásí. 

Ukončuji diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení Ing. Kohouta: 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 93 000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem NOVÉ ČESKO, nadační 

fond, se sídlem Veverkova 1229/9, 170 00 Praha 7, IČ: 24697486 na aktivity spojené s 

protidrogovou problematikou s přistavením protidrogového vlaku dne 26. 3. 2018 na území 

města Přerova a zpracované statistiky v oblasti užívání drog nezletilými dětmi. Veřejnoprávní 

smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.05.2018 

 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j.n. 

 (individuální dotace) 

184,8 * - 93,0 91,8 

4349 640  Ostatní sociální péče a pomoc 

 ostatním skupinám obyvatelstva  

0,0 + 93,0 93,0 

 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

3. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím hlasujte: 5 pro, 19 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk). 

 

 

 

 

8. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Pane primátore, já teď využiji také svého práva zastupitele. Omlouvám se, že jsem nestihl zahájení 

zastupitelstva, a tak jsem nestihl materiál předložit jako návrh na změnu programu. Předkládám to až 

teď v tomto bodě. Jedná se o majetkový materiál, protože mě zaujalo usnesení rady města ze dne 5.4., 

kdy rada nepodala návrh zastupitelstvu schválit úplatný převod nemovitých věcí do majetku. Tak jsem 

se podíval o jaký materiál se jedná a jedná se o majetkoprávní materiál, záležitost týkající se právě 

výkupů zbytkových pozemků při stavbě budoucí dálnice D1. Mně to evokovalo na základě posledního 

zasedání zastupitelstva, kdy tady občan N. poctivě obešel všechny naše zastupitele, ne naše, všechny 

zastupitele, pardon, většinu zastupitelů a víte, jak ta diskuse tady probíhala. Já jsem si připravil 

takovou, nebudu zdržovat, lehkou srovnávací věc majetkoprávních záležitostí, jak přistupujeme 

k jednotlivým věcem.  

Jedná se tedy o pozemky, které jsou za areálem Přerovských strojíren. Je to ve vlastnictví společnosti 

IGIVEX s.r.o., Žerotínovo náměstí. Když se podíváte na tu mapu, tak tato mapa je právě pozemek 

Předmostí z minulého zasedání zastupitelstva, kdy jsme po diskusi schválili odkup zbytkové části 

pozemku.  
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Když půjdeme na další mapu, tak to jsou ty pozemky za areálem Přerovských strojíren. To co je 

zelené, tak to jsou pozemky, které již jsou vykoupeny ŘSD pro stavbu dálnice. Ty oranžové jsou 

pozemky ve vlastnictví města a žluté jsou zbytkové části pozemků této společnosti. 

Proč to předkládám? Protože jak jsem se dočetl, tak my jsme už schválili v radě záměr statutárního 

města schválit převod těchto pozemků a ta mašinérie se už celé rozběhla. Byly vypracované znalecké 

posudky. Jeden znalecký posudek, který bude promítnut, je zpracován majitelem toho pozemku a ta 

cena vyšla na 222.000 Kč. Město samozřejmě si zadalo svůj znalecký posudek, což je další přílohou. 

Ten samozřejmě nechci zpochybňovat, ale vidíte, že ne vždy to bývá tak, že když si soukromý majitel 

udělá znalecký posudek, tak jeho cena je vyšší než ten co dělá město, protože cena obvyklá tržní 

znaleckého posudku, který si objednalo město, činí 328.000 Kč. Následně se komunikovalo mezi 

odborem majetku a majitelem pozemku. Dožadovala se různá doplnění materiálu, dokonce v rámci 

toho projednání došlo ke vzdání se předkupního práva a došlo až k vypracování kupní smlouvy.  

Tady jsou ty žádosti, které se doplňovaly na základě požadavků města, věci potřebné ke zpracování 

toho materiálu. Společnost se dokonce zbavila i těch předkupních práv.  

Byla nachystaná kupní smlouva a došlo to zpátky do rady a usnesení rady jsem odprezentoval. Rada 

nepodává návrh zastupitelstvu. 

Nezpochybňuji právo rady, nicméně je to majetkoprávní záležitost, která má doputovat až do 

zastupitelstva, tak já jsem jako zastupitel se uchopil svého práva a na základě toho, co tady říkáme 

jako náš klub, několik zastupitelstev po sobě. Teď přesně jsme v situaci, kdy se jedná opět o zbytkové 

pozemky v rámci výstavby dálnice D1. V Dluhonicích jsme vykoupili, v Předmostí jsme vykoupili, 

tak se ptám, co vás vede k tomu, a pozor, nikoho nenapadám, protože to hlasování je nepodává návrh 

zastupitelstvu, ale pojďme všem měřit stejným metrem. 

Já dávám návrh na usnesení, tak jak máte promítnuto na tabuli: 

ZM schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  

spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 ,  

id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná 

půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše  v k.ú. 

Přerov  z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. Žerotínovo nám. 641/15 Přerov I-Město za cenu v 

čase a místě obvyklou 325 040 ,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí. 

Jde mi o ten princip, na který jsem upozorňoval minule. Jednou jsme se rozhodli, my jsme na to 

upozorňovali, bylo řečeno, dokonce si přečtěte diskusi, je to docela výživné, z minulého zasedání 

zastupitelstva ve věci výkupů pozemků v Předmostí, kdy tam bylo dáno, že musíme se postavit a všem 

stejně. Takže konkrétní příklad a já jsem to chtěl dotáhnout až sem na zastupitelstvo a jsem zvědav, 

jak se k tomu, kolegové a kolegyně, postavíme v tomto případě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já občana vidím. Přednost mají zastupitelé.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já odpovím. Rada je svrchovaný orgán a rozhodla, že není důvod tyto zbytkové pozemky kupovat. Vy 

máte právo to předložit. Předložil jste to a teď bude každý ze zastupitelů hlasovat podle svého 

svědomí. Jestli chceme to vykupovat nebo nechceme. Já nerozumím zase nějaké skandalizaci 

rozhodnutí rady, nebo co to zase mělo znamenat. Prostě rada rozhodla tak jak rozhodla a zastupitelé 

budou hlasovat. Nikdo jim to právo rozhodnout neupírá.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je to tak. 

 

Ing. Kohout: 

Já to v tuto chvíli nebudu podporovat. A necítím se vázaný minulým rozhodnutím, jako že bychom 

vytvořili předpoklad, že budeme muset automaticky schvalovat všechny věci. Je potřeba to dobře 

argumentovat.  
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p. Zácha, faktická 

Pane náměstku, to je podruhé, co se mně snažíte vmanipulovat někam, kde já vás, jako radu a radní 

nedostávám. 

Přece usnesení rady bylo, že nepodala návrh zastupitelstvu. A nerozhodla ani tak, ani tak. Já vás 

nechci do ničeho vmanipulovat. Já jsem využil svého práva předložit materiál na základě toho, jak jste 

to přesně řekl, tak to cítím. Navazuji a odvolal jsem se, co mně k tomu vede. Bylo tady několik 

zastupitelstev několik občanů města Přerova, kteří prostě měli zbytkové pozemky, my jsme jim je 

vykoupili a je to mé svrchované právo. Vás jako radu, nikde nemanipuluji a nevkládám vám do úst 

nic, co byste řekli jinak, než je uvedeno v usnesení.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane Zácha, já jenom, že rada rozhodla. Rada buď podá návrh, nebo nepodá. A to je její rozhodnutí. 

To už je polemika, zbytečná.  

 

p. Pospíšilík: 

Já mám dva dotazy.  

První dotaz - se týká Mádrova podjezdu, protože Mádrův podjezd má být do budoucna důležitým 

spojením pro nadměrný náklad. Chtěl bych se zeptat, protože se má předělávat Mádrův podjezd, nebo 

zvyšovat se jeho průjezdná výška, chtěl bych vědět a dostat písemnou odpověď jestli vyhovuje 

normám pro průjezd nadměrných nákladů. 

Druhá věc – ten dotaz jsem dvakrát měl na radě, když jsem byl členem rady a dodnes jsem nedostal 

odpověď. Teď se na to ptám jako zastupitel. V polesí Svrčov za posledních několik let došlo ke 

kůrovcovým a větrným kalamitám a chtěl bych znát názor, nebo nějakou prezentaci odborného 

hospodáře z polesí Svrčov, aby nám zastupitelům předložil nějakou zprávu nebo nějakou vizi jak to 

bude vypadat dál s polesím. Dějí se tam poměrně zásadní pozitivní věci, co se týká ekologie a bylo by 

dobré, aby to znali i zastupitelé a veřejnost. Děkuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To bylo k věci úplatného převodu? Já už ztrácím souvislosti.  

Teď se vraťme k věci úplatného převodu, který samozřejmě po právu navrhl pan Zácha a diskutujme 

k této věci.  

 

Mgr. Netopilová: 

Já bych ráda podotkla a jsem o tom přesvědčená, že ta věc kolem pozemků pana N. jistě zavdá důvod 

k tomu, aby se o podobné pozemky přihlásili další lidé. Nicméně, jeho situace byla specifická. 

Myslím, že jsme to dostatečně dlouho rozebírali na minulém zastupitelstvu i s tím, že se tam stala 

chyba ve výměře pozemků. Ta chyba byla dodatečně zaplátovaná, nikoliv odškodněna a že tady šlo 

opravdu o jakýsi morální aspekt celé té věci.  

Nevidím důvod, proč vykupovat pozemky tak, jak to navrhuje pan Zácha. Poněkud mně udivuje, že 

teď, když je nyní v roli opozice, tak je velmi zásadový, přičemž v minulých volebních obdobích a 

zvláště když on sám byl náměstkem pro majetek, tak mu nikterak nevadilo, že jeho kolega z ODS 

podniká v soukromém školství za velmi výhodný a nestoudný nájem 24 Kč za m2, zatímco firmy 

v lokalitě v centru města měly nájem 1.500 Kč za m2 a takových příkladů by se dalo nalézt mnohem 

více.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já prosím, abychom se drželi podstaty věci. 

 

Mgr. Netopilová: 

Já končím, děkuji. 

 

Mgr. Kouba: 

Já už jsem se obával, že budu souhlasit s předřečnicí, takže jenom v části, tedy.  
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Já jsem velmi rád, že paní Netopilová řekla, že minule ten postoj k pozemkům pana N. možná vyvolá 

právě ten zájem, a že budí zdání, že bychom mohli takto nakládat jako férově a rovně se všemi, kteří 

se o to přihlásí, o možnost výkupu zbytkových pozemků.  

My jsme od začátku, jak se začaly debatovat Dluhonice, toto nepodporovali, ten výkup zbytkových 

pozemků, ale tato koalice si to prosadila a celou dobu tvrdí, že je to morální odpovědnost a je to pro 

urychlení stavby. Jestli jsme tak postupovali v Dluhonicích, Předmostí tak není důvod, proč tak 

nepostupovat v oblasti Přerovských strojíren, abychom se tak vyrovnali se závazkem této koalice.  

V tomto případě jsem ochoten zvednout ruku pro výkup a naopak, aby to nezavdalo těm spekulacím, 

že jakýsi morální aspekt našeho kamaráda v tomto ohledu je upřednostňován a ostatní ne. V tomto 

případě se domnívám, že ti, co mají zbytkové pozemky za Přerovskými strojírnami, mají to samé 

právo a nedomnívám se, že rada, byť má právo, tak že by neměla zadržovat vlastně to rozhodnutí na 

radě, ale měla by nám to poslat do zastupitelstva, ať se my tady s tím vypořádáme.  

Přesto, že pan Zácha říkal, že rada má právo nepodat návrh, a že to respektuje, tak já bych se přece jen 

chtěl radních zeptat, proč? Jestli někdo z nich najde tu odvahu a řekne, proč tady rada nepostupovala 

podle svého prozatímního jednání, to znamená, proč schválili odkup v Dluhonicích, proč schválili 

odkup v Předmostí a předložili nám to, a proč neschválili odkup u Přerovských strojíren.  

Takový by byl ten zásadový postoj a v tom případě je to nahrávka na smeč, v tom případě paní 

Netopilová, mně udivuje, že nemáte ten zásadový postoj, kterým jste tady propagovala všem stejně.  

Připomínka s okny, to myslím, že si každý přeloží sám, kde jsme, na jaké planetě jsme se ocitli. 

Vraťme se zpátky k projednávání výkupů pozemků.  

 

p. Zácha, faktická: 

Jenom se hlásím, abych reagoval k materiálu a ne na osobní výpady paní Netopilové. Mně to 

nepřekvapuje, paní Netopilová, já jsem zrovna vás měl na mysli při stavbě té tenisové haly, kdy jste 

organizovala spoustu petic a spoustu veřejných slyšení a teď tichá voda břehy mele. Takže o té 

zásadovosti si nebudeme vykládat. 

Ale zpátky k tomu materiálu. V čem byl odlišný výkup pozemků v Předmostí? Pan N. přece 

dobrovolně v roce 1984 prodal pozemek pro stavbu té cesty.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Všichni to víme, ano? Není třeba to opakovat. 

 

p. Zácha: 

Nejsem si jistý. Pan N. ŘSD také prodal dobrovolně ten pozemek a pak přišel za námi všemi s tím, že 

je tam zbytková část a my, co jsme se tam byli podívat tak víme, že je to nepotřebná část pro něho. 

Kdo by tam chtěl tu zahradu? Ale my jsme na to upozorňovali, pojďme měřit všem stejným metrem. 

 

Ing. Tužín:  

Já jsem svůj příspěvek měl k dalšímu bodu, který se netýkal pozemku, tak bych svůj příspěvek stáhl. 

Díky. Já mám návrh k jinému tématu, než jsou výkupy pozemků, takže pokud ukončujeme diskusi 

teď, nebo probíhá diskuse k bodu výkupu pozemků, tak já bych počkal, až proběhne případně 

hlasování a potom můžeme diskutovat k jiným věcem.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Hlásí se pan Kohout. Já, občane, musím dát přednost ze zákona a z hlediska jednacího řádu 

zastupitelům. Pak můžete vy. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Já prostě v tomto materiálu ani v rámci majetkové struktury té společnosti a dalších tam nevidím ten 

morální dopad, jako byl v tom předchozím případu. To jsou dvě naprosto odlišné věci. Necítím se 

vázán hlasovat pro. 
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Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych reagoval na pana Koubu. Přesto, že on si nemyslí, že rada může přijmout rozhodnutí nepodat 

zastupitelstvu návrh, tak je to tak, že rada má právo nepodat návrh zastupitelstvu a pan Zácha má 

právo tuto problematiku zde nastolit. Což se stalo, nikdo nebyl poškozen na svém právu.  

 

Igor Jusko, občan města Přerova: 

Jsem občan Přerova a jednatel společnosti IGIVEX, kde se vede diskuse o případných odkupech 

pozemků. Já jenom k upřesnění té situace bych chtěl dodat pár podstatných věcí, které si myslím, že 

by měly mít opravdu zásadní vliv na rozhodnutí zastupitelstva města Přerova.  

První věc – jsme společnost, která pro město Přerov něco udělala, a to především celou oblast 

dnešních kasáren, která tam probíhala včetně věcí, které se týkaly například sběrného dvora, dalších 

úprav Kauflandu, to jsme v podstatně organizovali my, včetně úprav garáží, kdy občané díky naší 

pomoci získali ze starých garáží nové garáže. Dále jsme budovali cestu na ulici Slunečná. Nejsme ti, 

kteří by jenom něco žádali, ale jsme ti, kteří také něco pro to město udělali.  

Ten důvod odkupu, který tam byl, tak byl v tom, že v původním územním rozhodnutí, které je dodnes 

platné, došlo k záboru určitého území a my jsme byli diskriminovaní na svých právech a znehodnocení 

pozemků s tím, že navíc k těm pozemkům nebyl řádným způsobem zabezpečen přístup, protože 

územní rozhodnutí probíhalo ve dvou etapách. V prvním období se udělaly tzv. velké brýle a potom na 

požadavek města byly velké brýle zúženy, to znamená, že my žádáme jenom o to, aby nám město 

pomohlo s vyřešením pozemků, které jsou rozměrově v té ploše toho širšího a užšího záběru územního 

rozhodnutí.  

Další věc, kterou chci říct, my jsme měli snahu od července jednat s hodně účastníky zastupitelstva a 

rady a jednalo se o to, že jsme z vlastní iniciativy v podstatě udělali i znalecký posudek, kde je 

poměrně částka snížena o 1/3 než si vybralo město Přerov.  

Ta třetí věc, kterou jako občan města a patriot cítím v tom, že nevidím rozhodnutí spravedlivé v tom, 

že k některým občanům se přistupuje tak a k jiným jinak. My nejsme společnost žádné druhé kategorie 

a já apeluji na svědomí zastupitelů a rady a navrhuji v podstatě snížení částky a převod na částku 

222.000 Kč, to znamená, dle původního posudku, který my jsme předkládali a který nikdo 

neakceptoval. 

To je v podstatě všechno, co jsem k tomu chtěl říci. Nechci zavádět žádnou politickou diskusi, chci 

jako občan Přerova spravedlnost. Děkuji za pozornost. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Když jsme to začali poprvé projednávat, tak jsem už tehdy řekl, že je nutné posoudit míru dotčení 

nebo újmy, jakou ten který majitel pozemků utrpí. Proto jsem doporučoval a hlasoval jsem pro to, aby 

byl vykoupen kousek zahrady, která majiteli zbyla poté, co prodal rodinný dům. Další kus zahrady aby 

byl vykoupen poté, co majitel prodal provozovnu, která ho živila. Uvědomme si, že toto je úplně jiné 

dotčení a postižení toho občana a újma těch občanů než když se někomu zmenší výměra jeho orné 

půdy. 

Zrovna tak jsem říkal minule v případě Předmostí, ten pan N., ten také nebyl tak dotčen tím, že prodal 

malou část svého původního pozemku. Zůstalo mu 2.300 m2. Jaký zbytek? Vždyť 2.300 m2 zahrady je 

velká zahrada a zrovna tak v tomto případě není důvod, aby město vykupovalo ornou půdu.  

 

p. Zácha: 

Já jsem řekl vše, co jsem k materiálu chtěl říci.  

Nicméně na základě vystoupení občana dám návrh na úpravu usnesení, protože jestli jsem správně 

poslouchal, tak on navrhl cenu toho znaleckého posudku ve výši 222.000 Kč. Tedy za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou 222.000 Kč. 

 

Ing. Vrána: 

Já ten materiál vidím poprvé, a abych se během 30 sekund rozhodl pro takto složitou věc. Pan občan 

říkal, že to řešil se zastupiteli. Pan jednatel Z. na mě má telefon a se mnou to tedy osobně nikdo 

neřešil. Nevím, jestli s ostatními zastupiteli za ANO, ale já to vidím poprvé. 
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Já bych byl pro to, aby to třeba prošlo standardně výbory, radou a dostalo se to na jednání 

zastupitelstva. Ale abych teď tady hlasoval o úplatném převodu, a tady jsme opět stříleli částky, tak já 

s tím mám trošku problém. Já se tomu ale nebráním. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Podáváš nějaký návrh, pane zastupiteli? 

 

Ing. Vrána: 

Já bych podal možná protinávrh, aby tento materiál, který je předložen, prošel orgány obce. Čili 

radou města a příslušným výborem.  

Teď možná je to moc narychlo na mně. Určitě výborem pro plán. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Také příslušnými komisemi rady. 

 

Ing. Vrána: 

Ano.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dobře. Slyšeli jste protinávrh Ing. Vrány. 

Pravděpodobně chtěl říci, že materiál navrhuje stáhnout a projednat v příslušných orgánech rady          

a zastupitelstva. Ano? Děkuji. 

 

Ing. Mazochová: 

Já bych jenom chtěla říct, že si myslím, že skutečně nejde ztotožňovat vždycky dva případy nebo tři. 

Každý je úplně jiný. Chtěla bych zdůraznit hlavně pro občany, že v případě pozemku v Předmostí na 

radě č. 85 rada nepřijala usnesení a rozhodli jste vy, jako zastupitelé.  

Příště, až tedy projde příslušnými orgány města tady tento materiál, uvidíme, jak projde v radě a opět 

se může stát, že budeme rozhodovat všichni, tak nás tady nenapadejte, protože je to úplně zbytečné. 

 

p. Zácha: 

Kolega Vrána teď diskutuje s občanem, ale teď tomu zas nerozumím já. Rada města to snad 

projednala. V radě ten materiál byl. V komisi byl také. O čem se teď bavíme, že to nebylo projednané?  

Vždyť rada dne 5.4. projednala celý tento materiál včetně příloh, včetně předpokládám kupních smluv. 

Tak neříkejte, že jste to v radě neměli, že jste o tom nevěděli.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je na překážku, pane zastupiteli, aby byl podruhé projednán v radě? 

 

p. Zácha: 

Není, pane primátore. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Musíte uznat, že rada projednala. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych se k tomu chtěl vyjádřit. Já jsem tento materiál také studoval na poslední chvíli, ale pan Zácha 

přišel s návrhem odkupu. Když si ten materiál přečtete, tak společnost nabízí ještě druhou variantu. 

My tady meditujeme o odkupu a společnost nabízí variantu směny pozemku. 

Nezlobte se na mě, já budu hlasovat o stažení tady toho materiálu, protože jestli tam jsou varianty, tak 

přece teď tady během 5 minut nebudeme diskutovat o tom, jestli koupíme pozemek za 222.000 Kč, 

nebo ho směníme a podobně. 
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Ještě k tomu řeknu jednu věc. Když pan N. chtěl získat souhlas nebo nesouhlas, tak i mně osobně 

navštívil minimálně týden nebo jak dlouho před jednáním zastupitelstva a já jsem si skutečně tento 

materiál přečetl až před nedávnem, takže já se tady nemůžu rozhodnout, a proto říkám, že pokud 

bychom se měli chovat stejně, tak dobře, chovejme se stejně, ale tam jsou alternativní návrhy. 

Společnost neříká, že to chce jenom prodat. Společnost říká, že to chce směnit a pak by tedy mělo jít 

do orgánů města třeba i návrh jestli nesouhlasit s nějakou směnou.  

Já jsem také pro, aby se ten materiál stáhl a prostě se to prodiskutovalo a třeba ten koncensus bude, 

nebo také nebude. To je můj návrh. Děkuji. 

 

Ing. Vrána, faktická: 

Jenom se chci omluvit za dezinformaci. Na té radě to skutečně bylo. Já se omlouvám, já jsem na ní 

nebyl přítomen, ale můj protinávrh stále trvá. Já bych byl rád, abychom to znovu projednali. Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Já musím reagovat na pana jednatele Střelce. Vy jste ten materiál četl, jak jste říkal. A četl jste tam, 

v tom materiálu, že i ke směně bylo vyjádření, i ke směně pozemků nebo výměny za nějaký nebytový 

prostor. To tam všechno v tom materiálu bylo. A bylo k tomu vydáno stanovisko. To znamená, toto 

všechno, tak jak jsem já studoval ten materiál, bylo už překonáno. Jenom jestli čteme poctivě stejný 

materiál.  

 

p. Pospíšilík: 

Jeden problém, který tady ještě je a málo kdo si ho všiml, nebo nezaznělo to tady. Nekupujeme celý 

pozemek. Kupujeme vždycky díl toho pozemku, nebo podíl na tom pozemku. Což zhoršuje také 

manipulaci nebo budoucí prodej. Což je první problém. 

Druhý problém – pokud to není stavební pozemek, tak cena orné půdy se dnes pohybuje něco kolem 

30 Kč za metr. Což by cena, kdybych kupovali celé pozemky v této výměře, byla nějakých 80.000 až 

90.000 Kč. To znamená, že i ta částka 222.000 Kč je pořád ještě vysoká. Je potřeba zvažovat i tyto 

věci.  

 

Ing. Střelec: 

Tak já ještě jedno vyjádření. Ano, na radě to bylo, ale ke kompletnímu materiálu, mě dneska přišel 

v 8.56 hodin. Tak nevím, jestli materiál za těchto podmínek a podobně, když mám jednak svoji práci, 

jednak tady máme zítra valnou hromadu, když jsem 8.56 hodin dnes to tady dostal na svůj 

zastupitelský e-mail, tak jsem ochotný a schopen se k tomu adekvátně vyjádřit. 

Proto znovu navrhuji, stáhněme to. Tady pořád diskutujeme o tom, jestli ano nebo ne. Všichni se na to 

podívejme, ať to projde třeba finančním výborem atd., ti se k tomu vyjádří a pak se na dalším 

zastupitelstvu tady k tomu sejděme. To je můj návrh.  

 

p. Zácha: 

Já zase jenom na pana kolegu, já jsem žádný materiál neposílal. Jenom ať si rozumíme. Já jsem žádný 

materiál neposlal. 

Zkoušejme, když už čteme ty e-maily, tak určitě vám nebyl zaslán žádný materiál ode mě, jako 

zpravodaje tohoto materiálu. 

 

Ing. Střelec, faktická: 

Já jsem také netvrdil, že jste to zaslal vy. Paní I.G. mi dneska poslala na můj zastupitelský e-mail tento 

materiál. Já jsem netvrdil, že jste mi to zaslal vy. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Malý moment. To je jiný materiál než předložil pan Zácha. Poslala nám materiál, který shromáždil 

chronologii projednávání, nikoliv to, co navrhl pan Zácha, který materiál vyložil a podal návrh. To je 

vše. Nezaměňujme věci, které se nestaly. 
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p. Marek Dostál, faktická: 

Já jenom, abych to nezkomplikoval víc. Kdyby mi mohlo právní oddělení říct domněnku tu, že návrh 

na stažení materiálu může dát jen člen zastupitelstva, který podal tento materiál. Takže nevím teď, 

jestli protinávrh pana Vrány, materiál stahuje zastupitelstvo, dobře. Jenom prosím o to, jestli mi to 

potvrdí právní oddělení. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano, máte pravdu, věcnou. Ten protinávrh tak nemůže znít, protože není předkladatelem návrhu. Ten 

může znít pouze tak, že navrhuje materiál neprojednat a vrátit k projednání orgánům rady a orgánům 

zastupitelstva města Přerova. A pak předložit znovu do zastupitelstva. Tak ten návrh může znít. 

 

Igor Jusko, občan města Přerova: 

Zaprvé – ten materiál jsem rozeslal já do zastupitelstva, protože jsem k tomu prostě byl dotlačen. Mě 

nic jiného nezbylo. Já jsem několikrát jednal a měl jsem snahu. 

Našim původním návrhem po několikerém stažení v podstatě na odboru majetku města bylo to, že my 

jsme žádali i výměnu. Měli jsme snahu i navrhnout. Toto už všechno prošlo. Opravdu, takto to je. 

Protože došlo k postupu, k jakému došlo, tak jsem se rozhodl prostě si tady stoupnout a ten návrh 

nějakým způsobem obhájit. Já vás nikam netlačím. V žádném případě já bych si to ani nedovolil, ani 

nemám snahu něco kritizovat. Jenom říkám, že se bavíte o něčem, co už v patřičných orgánech prošlo 

a mně nic jiného nezbylo. Tak jsem se snažil to dostat aspoň do té role, abychom tam dali nějaký 

posudek, protože já jsem nevydal ani to územní rozhodnutí. To o tom posudku ve výši 90.000 Kč, to 

byl posudek, který byl dělán pro ŘSD, který k tomu dá patřičnou výši i několikanásobku. My celou 

dobu jsme jednali jak o směně tak jsme jednali o výšce v cenové relaci, kterou jsem předložil a kterou 

jsem zastupitelům prostě rozeslal. To je vše. 

Trochu mně opravdu překvapuje, že dochází k takovému informačnímu šumu. Všechny tyto možnosti 

jsme vyčerpali, protože já bych si jinak ani nedovolil tady stoupnout a někoho obejít. 

Pan Zácha s tím nemá vůbec nic společného. Vzal jsem to já a normálně jsem to rozeslal všem 

zastupitelům. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom zase taková poznámka základní. Občan nemá právo tomuto orgánu dávat návrhy. Pan Zácha 

to správně uchopil a podal. Zastupitelstvu může dát návrh pouze rada, výbor a zastupitel. Nikoliv 

občan. On to správně uchopil a podal návrh na základě toho vašeho podnětu. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Viděl jsem, že zmizel protinávrh pana Střelce, tak kdyby byl tak laskav a řekl to nahlas, že ho stahuje. 

Ať je to formálně věcně správně. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pan Střelec stáhl svůj protinávrh. 

Já bych ještě upřesnil, samozřejmě protinávrh pana Vrány. 

Pan Vrána dal protinávrh, ve kterém navrhuje materiál, ten a ten, neprojednávat a vrátit jej 

k projednání v komisích rady, v radě a příslušných výborech zastupitelstva a poté znovu předložit na 

jednání zastupitelstva. Souhlasíš? Děkuji. 

 

p. Zácha: 

Já samozřejmě nechci z toho dělat obstrukci, jenom řeknu, že ten materiál podle toho, jak jsem si četl 

tu historii, tak tím vším, co teď chcete vrátit, tak již prošel. Celou tou genezí prošel, od jednání rada, 

komise, koordinační skupina. To všechno je za námi. 

Já opravdu v návaznosti na minulé zasedání zastupitelstva, mně to vybudilo k tomu, takto dát návrh na 

usnesení a materiál nestahuji a pane primátore, dejte hlasovat, pokud nebude pokračovat dále diskuse. 
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Ing. Vrána, faktická: 

Já se omlouvám za zmatky. Já bych to poopravil. Dávám zapravdu kolegovi Záchovi, pokud to prošlo 

příslušnými výbory a komisemi, já bych svůj protinávrh poopravil. Zastupitelstvo navrhuje 

materiál neprojednávat a vrátit jej k projednání rady města. 

Tenhle orgán by měl stačit k projednání tohoto materiálu s tím, že výstupy z komisí máme. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Výstup z rady také máme. Děkuji. 

To je definitivně tvůj protinávrh, ano? 

Nikdo další se nehlásí, uzavírám diskusi a nechám hlasovat o protinávrhu pana Vrány.  

Pan Vrána navrhuje Zastupitelstvu města materiál ve věci převodu neprojednávat a vrátit jej 

k projednání v radě města. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 22 pro, 4 proti, 8 se zdrželo, 1 omluven (p. Schenk). 

 

Formulace usnesení po hlasování: 

1108/38/8/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 

7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje materiál  "Úplatný převod nemovitých věcí      

do majetku statutárního města Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 

7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v k.ú. Přerov" neprojednávat a vrátit jej k projednání v Radě 

města Přerova. 

 

 

 

 
 

p. Marek Dostál: 

Já mám dvě technické: 

jedna je, že bych prosil kolegy zastupitele, aby tedy jsme měli nějaký systém v tom různém, aby když 

už se rozjede nějaké téma, které lze očekávat, že se bude vyvíjet, tak byť je to těžké předpokládat kdy 

se ukončí, kdy se neukončí, je to samozřejmě na vás, pane předsedající, tak aby to mělo nějakou 

kontinuitu, protože pak ten občan u té televize má z toho galimatyáš včetně nás všech ostatních. To je 

taková technická. 

Druhá je taková kraťoučká – já vám paní kolegyně Netopilová dám telefonní číslo na pana J.K., abyste 

konečně si to mohla s ním nějakým způsobem vyřešit a pořád nás tři do toho nezatahovat, do toho 

problému školy atd. 

Teď ta hlavní věc – já jsem se chtěl zeptat pana náměstka Košutka jak se vyvíjí situace kolem náměstí 

TGM 8 to je nebytových prostor dole v cukrárně. Té bývalé. Kdyby mi k tomu něco řekl. Děkuji.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Poslední informaci k záležitosti nájmu nebytového prostoru v budově na nám. TGM 8 – nájemci 

budovy byl zaslán dopis s upozorněním, že pokud nebude nadále plnit své povinnosti, tak bude podána 

žaloba k soudu. 

 

Ing. Tužín: 

Já bych se vrátil k tématu, které jsem tu zmiňoval už minule, a to je plánované rušení možnosti  

přejezdu cyklistů přes železniční přejezdy v Dluhonicích. Já jsem dostal poměrně obsáhlou odpověď, 

která byla uvedena v reakcích na minulé zastupitelstvo. Já samozřejmě tu odpověď nebudu číst, ona je 

velmi obsáhlá, nicméně jsou tady některé věci, které zazněly a se kterými se výrazně neztotožňuji. Já 

se dovolím v bodech o nich zmínit a současně budu sdělovat, v čem jsou mé výhrady.  
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Bod č. 1 – je mi městem argumentováno, že projektant prověřil možnosti splnění těchto požadavků, 

myšleno požadavků, přepracování těch lávek plánovaných na přejezd cyklistů a došel k názoru, že 

požadavku města lze vyhovět jen částečně tak, že mohou být umístěny pouze lávky se spirálovými 

rampami, které nejsou vhodné pro vjezd cyklistů. Tak já tedy nevím, proč lávky spirálové nejsou 

vhodné pro vjezd cyklistů, když existuje hned několik lávek, nejbližší tuším v Olomouci, které jsou 

spirálové a jsou vhodné pro vjezd cyklistů. Tam jde jenom o ty správné parametry. Ale to je celkem 

mimo diskusi. Tam základní sdělení je to, že město Přerov asi nemá svůj vlastní názor a prostě 

podléhá názorům projektantů, kteří jsou placeni SŽDC a samozřejmě koho chleba jíš, toho píseň 

zpívej. To znamená, že když je projektant placený SŽDC., tak říká právě taková stanoviska, která 

vyhovují SŽDC ovšem nikoliv městu.  

Bod č. 2 – lávky nebyly Ministerstvem dopravy ve schváleném zadání stavby a byly tudíž bez 

finančního krytí. Nás to nemusí zajímat, že lávky byly bez finančního krytí. Ministerstvo dopravy 

přece nemůže bez náhrady zrušit místní komunikaci města. Pokud to tak bylo, je to chyba ministerstva 

a nikoliv argument pro nás. 

Bod č. 3 – je do místní části Dluhonice navržena cyklostezka propojující Dluhonice se základní páteřní 

cyklistickou sítí města Přerova podél komunikace 3/01857 k podjezdu trati u Předmostí. Argument je 

samozřejmě sice pravdivý, nicméně nepřijatelný. Dluhonice mají hlavní spádovost do města Přerova 

zejména k nádraží a ta cyklostezka do Předmostí má naprosto neúměrnou zajížďku. Ona prostě vede 

jinam. A není možné říct, že pokud cyklostezka jedna vede s lehkou nadsázkou na sever, tak už druhá 

nemusí vézt na jih, protože všichni si rádi zajedou 3 kilometry. To by ještě možná šlo takhle 

zdůvodňovat u automobilové dopravy, ale nikoliv u cyklistické dopravy. To kdybychom takovou 

argumentaci přijali, tak ani nemusíme mít obchvat Přerova. To bychom mohli říct, že mohou jet auta 

přes Olomouc, třeba. Nechápu, jak je možné vůbec, aby město takové argumenty samo používalo. 

Bod č. 4 – plán udržitelné městské mobility Přerova je živým strategickým dokumentem města 

Přerova, který bude po dobu své platnosti několikrát vyhodnocován, upřesňován a uváděn do souladu 

s postupně realizovanými stavbami. Ano, jistě že samozřejmě dokument bude upřesňován, ale ne 

v tom slova smyslu, že budou popřeny jeho základní principy. Já za upřesnění pokládám to, že 

řekneme, nebude tam nadjezd pro cyklisty, ale bude podjezd pro cyklisty, nebo bude nadjezd ne tady, 

ale bude o 30 metrů dál. Ale ne to, že nebude vůbec. To není upřesnění. To je zásadní změna. Zase 

manipulativně užito. 

Bod č. 5 – právě rušení úrovňových železničních přejezdů především na koridorových tratích a jejich 

nahrazování mimoúrovňovým křížením je velkým příspěvkem ke zvýšení bezpečnosti atd. No jistě že 

ano. Ale plnohodnotná náhrada, to znamená, že v okamžiku, kdy tím křížením byla jenom pěší 

komunikace, myslím úrovňovým přejezdem, tak náhradou je mimoúrovňová komunikace také pro 

pěší. V okamžiku, kdy původní komunikací přes přejezd byla komunikace pro všechna vozidla, tedy i 

pro cyklisty, tak ta náhrada musí být plnohodnotná tedy i pro cyklisty. Zase obecná věta, se kterou lze 

souhlasit, ale v daném případě použita naprosto nepatřičně a dovolím si tvrdit manipulativně. 

Bod č. 6 – řešením by bylo rozvinutí nástupních ramp na obou stranách železnice do takové délky, 

které nebylo reálné do území umístit bez dalšího zvýšení nákladů a zásahu do dalších soukromých 

pozemků a tím oddálení samostatné realizace, která je vázána na spolufinancování Evropskou unií atd. 

Naprosto nepřijímám tuto argumentaci z toho důvodu, že nějaký zásah do soukromých pozemků tam 

nastává stejně. To, že to SŽDC neřešila, to je jedna věc, a to, že by to musela řešit a prostě se jí do 

toho nechce, to je věc druhá. Pro mě nepřijatelná. Co se týká spolufinancování, je to zase věc SŽDC, 

do toho městu Přerov nic není a nevím, proč do svých argumentů pro svého zastupitele přejímá otázky 

toho, jak si SŽDC bude či nebude financovat svou stavbu. 

Bod č. 7 – jedná se o koridory cyklistického propojení těchto významnějších sídel. Předložené 

trasování není striktním umístěním stavby cyklistických komunikací. Opět víceméně souvisí s tím, co 

jsem zmiňoval, už nevím, jaké to bylo číslo bodu. To, že to není striktní umístění, to ještě neznamená, 

že to nemusí být vůbec. Nebo že můžeme říct, že cyklisti mohou jet 10 kilometrů jinam. Striktní 

umístění jsou pohyby v částech 10 metrů. Nelze přijmout tento argument. 

Bod č. 8 – jen jako poznámku na závěr dodáváme, že regionální cyklotrasa číslo 5042 Přerov 

Prostějov je značená po ulici Dluhonská přes Dluhonice a Rokytnici a lze konstatovat, že díky 

stavbám tří nových mostů na ulici Dluhonské se její význam, průjezdnost a bezpečnost velmi zvýší. 

Nezlobte se, to je výsměch. Vy stavíte tři mosty, a když jste stavěli ty dva mosty na Dluhonské, tak 

jste uváděli, že tudy vůbec cyklistická trasa nepovede, tudíž tam nemusí být rozšíření pro cyklisty, že 
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cyklostezka do Dluhonic povede podél Bečvy. Teď my tady uvádíte v odpovědi, že tento most, který 

neobsahuje žádné prvky pro cyklisty, bude pro cyklisty významným přínosem. Děláte si už srandu 

z lidí? To už není ani pravda, takové odpovědi. Samozřejmě, že i ten třetí most, který má vzniknout na 

kraji Dluhonic nebude obsahovat ani to nejzákladnější a nejjednodušší opatření pro cyklisty a to je tzv. 

piktokoridor, to znamená v podstatě barevné vyznačení na krajnicích silnice cyklistických pruhů. Ani 

to málo tam nebude. Ani to málo jste pro cyklisty neprosadili. Odpovědi, které tady uvádíte, jsou sice 

obsáhlé, nicméně naprosto nepřijatelné a plné různých manipulativních tvrzení a svědčí o jedné jediné 

věci, že magistrát tohoto města jedná tak, jako v řadě jiných případů v souladu se zájmem ŘSD nebo 

SŽDC, nebo jiných velkých organizací, ale absolutně není schopen a ochoten hájit zájem občanů 

města Přerova. Naopak opakuje a přejímá argumentaci proč nevyjít vstříc zájmům občanů města 

Přerova.  

Toto téma je pro mě zásadní, protože cyklistická doprava byla pro mě zásadní už před minulými 

volbami a stále se jí věnuji. Není to nic, co bych si vybral účelově a budeme mít tuto středu jednání 

cyklistické komise v Dluhonicích a já osobně budu prosazovat, abychom k tomuto zaujali usnesení a 

tu věc řešili, protože tu situaci, tak jak město k ní přistupuje, pokládám za neúnosnou a nepřijatelnou. 

 

Mgr. Přidal: 

Já jen ve stručnosti. Mám radost, že můj podnět z loňského roku přispěl ke zlepšení bezpečnosti řidičů 

vyjíždějících z ulice Na Odpoledni, protože na nábř.. E. Beneše jsou již dvě zrcadla, tak je vidět jak 

k elektrárně, tak k mostu Míru. 

V tuto chvíli bych rád dal podnět panu náměstku Košutkovi, nebo oddělení dopravy. Pro bezpečnost 

chodců - stojíme u obchodního domu Albert v Kozlovské ulici, vycházíme, jdeme do leva, přijdeme 

k přechodu, tím přechodem se pustím a skončím u kaštanu a už nemám kde dál jít, protože dál mě to 

nepustí. Tak se vracím, chci přejít k náměstí Žerotínovu a ejhle, zprava jedou auta opouštějící 

parkoviště, přijíždí auta opouštějící Kozlovskou ulici, od Katovny se řítí další auta, a když už 

vstoupím do vozovky, tak mně málem srazí auto ze Šrobárovy ulice. Jestli by tam šlo udělat alespoň 

přechod pro chodce, protože chodec b se cítil bezpečněji a řidič by musel věnovat větší pozornost. To 

jsem ještě zapomněl na jedno, od Alberta za zády mi poskakují dvě kola, protože lidé tam jezdí. Prosil 

bych tento podnět na oddělení dopravy, jestli by bylo možné řešit. Opravdu je tam složité přejít. 

Přechod ke kaštanu je směšný, protože lidé přijíždějící do Přerova mi říkají, přejdete a skončíte u 

kaštanu a nemáte cestu nikam dál. Děkuji.  

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Já bych navázal na pana Přidala. Mám 3 podobné připomínky ohledně dopravy. 

Během uplynulého týdne se mi stalo, když jsem se pohyboval po náměstí TGM, tak jistě víte, že přímo 

před Městským domem je zákaz zastavení. Za celý ten týden se mi nepodařilo najít tu zónu prázdnou 

bez aut. Vždycky tam minimálně dvě parkovala, někdy i čtyři. Otázka je, jestli vůbec ta značka zákaz 

zastavení tam v tuto chvíli má nějaký smysl. Já předpokládám, že tam asi byla kvůli autobusové 

zastávce, ale pokud už tam zastávka není, možná by stálo za to zamyslet se nad tím, jestli je nutné, aby 

tam ta značka zůstávala nebo by místo ní třeba mohl být jenom zákaz stání. Protože těch parkovacích 

míst speciálně tady před poštou je hodně málo. Já dojíždím právě tady na tuto poštu, mám obvykle 

velké problémy tady zaparkovat. Nejčastěji parkuji někde na nábřeží. 

Semafor na Palackého ulici – zaregistroval jsem, že se tam staví nový sloup pro ten semafor, ale 

spousta lidí, se kterými jsem mluvil, má samozřejmě subjektivní, ale má pocit, že doprava bez 

semaforu je tam plynulejší. Nevím, jestli se tím někdo už zabýval. Chtěl bych toto, pokud se tím nikdo 

nezabýval, jako podnět, jestli se můžete zabývat tím, zda je vůbec nutné, aby tam ten semafor znovu 

byl nebo nebyl. 

Zaplacení parkovacího poplatku pomocí sms zprávy. Je to v tuto dobu poměrně běžná záležitost. Dnes 

jsem se s tím setkal v Kroměříži, před týdnem v Hranicích, v Olomouci úplně běžná záležitost, že 

místo toho, abyste museli neustále lovit po kapsách drobné a krmit tím ten automat, který mnohdy ani 

nefunguje, tak vám stačí znát telefonní číslo, na které odešlete sms s vaší SPZ a automaticky policie 

má informaci, že máte zaplacené parkování od – do. Neříkal bych to tady, kdybych měl pocit, že je to 

nějaká složitá věc, vzhledem k tomu, že to používají i poměrně malá města, menší než je Přerov, tak to 

zřejmě neřešitelný problém nebude a za mě osobně je to rozhodně daleko pohodlnější než nahánět 

parkovací automaty. 
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Pokud mi neodpovíte teď, tak bych chtěl poprosit o odpovědi v rámci klasického vypořádání dotazů, 

jak je potom na stránkách města. Děkuji. 

 

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

Já bych se pokusil reagovat na semafory na ulici Palacké. Ano, monitorujeme tu skutečnost, že to 

odbavení na této křižovatce je při standardním provozu rychlejší. Bohužel, v dohledné době cca 5 let 

nás čeká několik velkých dopravních staveb a několik uzavírek. Už v krátké době bude uzavřena ulice 

Kratochvílova a v krátké době bude uzavřena i ulice Pod valy. To znamená, v těchto problémových 

časech by bylo toto odbavení bez semaforu problematické. Z toho důvodu se montují i v tomto týdnu, 

tak abychom byli nachystaní i na případné problémy spojené s uzavírkami.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Na ostatní připomínky dostanete standardní odpověď. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych v krátkosti reagoval na pana Navaříka, na oba jeho podněty. 

První podnět – nevím, pane Navaříku, jak často jste na křižovatce Palackého – Komenského. Musím 

vám říct, že tím, že objíždím město Přerov, kontroluji práci pracovníků technických služeb, tak jsem 

tam dnes a denně. Nesdílím váš názor, že neřízená křižovatka tohoto druhu tam funguje lépe, když tam 

žádný světelný semafor nebude. Běžte se podívat na žáky gymnázia, jak si vychutnávají řidiče a chodí 

po přechodu, po jednom po druhém a jak se tam monitoruje tento provoz. Asi po 25 minutách na 

Palackého ulici strávené čekáním vás trefí šlak. Možná by bylo dobré, kdybyste se tam šel podívat i 

v jinou dobu než když vám to nějaký občan říká, jak se to tam řídí samo. Perfektní to je. 

Druhý podnět – už 6 měsíců technické služby, které provozují parkování na parkovištích, komunikují 

se společností, která se zabývá placením parkovného přes mobilní aplikaci. Tento návrh už tady je, 

možná to potvrdí pan Dohnal. Problém je v jedné jediné věci. Placení a kontrola. Placení parkovného, 

protože občané města Přerova asi předpokládají, že když je parkovné a je placené parkovné, tak že se 

neplatí. Takže i ta aplikace pro městskou policii a podobně, až bude fungovat tak, že budeme schopni 

vymáhat od občanů to parkovné a oni si uvědomí, že za parkování se platí, protože i technické služby 

platí městu Přerovu za nájem a vybírají to parkování, tak se potom můžeme bavit. A my jsme na to 

připraveni i na to, že budeme komunikovat s touto firmou, protože ten návrh já tady mám. Ale až to 

bude fungovat tak, že si ti lidé uvědomí, že každá sranda něco stojí, tak k tomu můžeme přistoupit. 

Pro vaši informaci minulý rok technické služby ze svých prostředků pořídili parkovací automat na 

kartu, který stojí 130.000 Kč a v letošním roce máme v investici, že pořídíme ještě jeden. Oba tyto 

parkovací automaty se dají nahradit touto aplikací, ale musím říci za technické služby, že k tomu 

nepřistoupíme, dokud ta situace s vymáháním parkovného bude na této bázi, jak je teď. Děkuji. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já jsem chtěl poděkovat městu „za stavbu výjimečnou a zrealizovanou tuším v minulém týdnu, a to 

postavení 6 sloupků na nám. TGM přímo před vstupem do kostela sv. Vavřince“. Nepochopil jsem, 

z jakých důvodů tam těch 6 sloupků stojí. Po odstranění přechodného dopravního značení jeden už se 

klátil k zemi, tak předpokládám, že ti, kteří tam mají povolený vjezd, tak za chvíli pokosí všechny. 

Nepochopil jsem smysl, proč ty sloupky tam stojí. Zákazová značka tam je s nějakým povolením 

vjezdu. Pokud tam jezdí ten, kdo nemá, ať se směle pokutuje. Jednak jsem se kolegy ptal, nikdy to 

nikomu nevadilo, takhle ten stav byl, vím, že teď je provoz samozřejmě jiný, ale teď aby případní 

svatebčané, kteří budou vraty vcházet do kostela, se rozdělovali skrze sloupek. Připadne mi to zvláštní 

řešení. Vím, že problém je v tom, že pozemek, který vypadá jako komunikace, ale v pasportu je 

vedený jako chodník, tak pokud je třeba v tom ten problém, tak si myslím, že i řešením v tomto 

případě může být převést v pasportu tento chodník do stavu komunikace. Děkuji. 

 

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

V té lokalitě bylo několik problémů. Ten požadavek vzešel od městské policie, protože opravdu 

docházelo k neustálému opakování rušení zákazu vjezdu a zákazu zastavení v této lokalitě. Byly dvě 

možnosti. Buď bychom zachovali pokutování, což nepředpokládám, že je tak zásadní porušení, 

abychom občany dostávali do situace, kdy budou neustále platit pokuty. Měli jsme dvě možnosti. Buď 
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upravíme stavebně technicky tak aby nedocházelo k záměně komunikace s chodníkem, nebo jsme 

mohli umístit zábrany, které jsou oddělávatelné, to znamená, že ty dva prostřední sloupky jsou 

oddělávatelné, aby v případě potřeby bylo možné vjet. Tyto zábrany byly konzultovány s panem 

děkanem. 

 

p. Milan Passinger: 

Já se s dovolením vyjádřím k jedné problematice, kterou tady zmínil už pan Navařík, částečně se toho 

dotkl i pan Střelec. Ta křižovatka Komenského – Palackého teď bez semaforu částečně mohu 

souhlasit, že se tam zrychlila doprava. Co ale z mého pohledu je problém, tak je přechod chodců přes 

tu silnici, jelikož je dost široká a třeba při ranním provozu, nebo dá se říci celodenním provozu je ta 

situace dost složitá, protože to čekání, kdy ta auta nejedou, tak je opravdu dlouhé. To jenom taková 

připomínka k tomu, co tady bylo zmíněno. 

 

Náměstek primátora pan Košutek: 

Krátce se vrátím k problémům s parkováním v centru města na náměstí a v přilehlých ulicích. Je 

pravda, že místa na parkování není. Pokaždé, když jdu ulicí Kratochvílovou nebo Mostní, nebo 

Pivovarskou, vždy tam někdo stojí v zákazu stání a je tam odstavené auto, takže porušuje zákon, 

přitom město zajistilo občanům nedaleko této lokality nedaleko náměstí, konkrétně pronajalo obě 

parkoviště u mlýna pro motoristy. Je tam parkování zdarma 24 hodin denně, jak na ulici Brabansko, 

tak na ulici Bezručově a dále jsme odstranili bránu na parkoviště u Strojaře, kam se vjíždí z ulice 

Brabansko. Tam jak je slepá, tam byla brána, křídla jsou odstraněná, je tam dopravní značka 

parkoviště opět 24 hodin denně zdarma. Zřídka kdy tam vidím stát auto a přitom to trvá již několik 

měsíců. Asi je lepší stát v zákazu stání na ulici Mostní. Měřil jsem si to, od toho parkoviště u Strojaře 

až na náměstí je to cca 8 minut. 

 

Mgr. Navařík, občan Přerova: 

Co jsem měl na mysli já tou připomínkou s tím parkováním přímo před Městským domem, mluvím 

specificky o poště. V okamžiku, kdy jdete na poštu vyzvednout 5 kilogramový balík, tak opravdu těch 

8 minut je daleko. Proč třeba před poštou nemůže být to parkování omezeno maximálně hodinu, nebo 

30 minut? Vyloženě mi šlo o to zpřístupnění té pošty. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem vám rozuměl. Tak to bude určitě zachyceno v připomínkách. 

Nikdo další se nehlásí do diskuse. Diskusi uzavírám. Dávám hlasovat o usnesení: 

 

1109/38/8/2018 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 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk). 
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9. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 38. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 23. dubna 

2018 v 18.45 hodin. 

V Přerově dne 23. dubna 2018 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Vladimír Puchalský 

                                                                                                  primátor statutárního města Přerova 

 

 

                                    Bc. Tomáš Navrátil 

                                                                                         náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

                      PhDr. Jiří Pospíšil 

                                                              člen Zastupitelstva města Přerova 


