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Z Á P I S 

z 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 21. května 2018 

 

PROGRAM: 

 

1. Zahájení, program primátor  

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 38. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v 
k.ú. Újezdec u Př.  

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v budově bytový 
dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 
5, 6/Kratochvílova 29) 

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce 
Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky 
p.č. 2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov 
(Chemoprojekt) 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova -  části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.2.4 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 

3.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7, oba v 
k.ú. Předmostí 
 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
části  pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a 
id. podíl ¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 
EMOS property s.r.o. 

p. Košutek 

3.6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

p. Košutek 

3.6.2 Žádost notářky s nabytím nemovité věci p. Košutek 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2017 

Ing. Měřínský 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 8 a 9 Ing. Měřínský 

5.2 Rozpočtové opatření č. 8 a 9 - dodatek Ing. Měřínský 

5.3 Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní 
fakultě Akademie Múzických Umění v Praze 

Ing. Měřínský 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - zadání p. Košutek 
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6.2 Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu 
centrem, 1. etapa 

p. Košutek 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření v 
budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“  

Ing. Měřínský 

8. Školské záležitosti  

8.1 Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných 
statutárním městem Přerov v roce 2018 

Bc. Navrátil 

8.2 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní 
rok 2018/2019   

Bc. Navrátil 

8.3 Žádost o poskytnutí dotace – Jiří Tkadlčík Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Plán udržitelné mobility Ing. Tužín 

9.2 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2018. 

p. Košutek 

9.3 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2018. 

p. Košutek 

9.4 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple 
sv. Jiří v Přerově. 

p. Košutek 

9.5 Upuštění od vymáhání náhrady škody primátor  

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor  
 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

C. Omluveni:         

 

      

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

E. Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

zákona o obcích svoláno. 
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primátor Mgr. Puchalský 

- pokud jde o prezenci – budu konstatovat, že později přijde zastupitelka Vránová, zastupitelka 

Netopilová a zastupitel Švadlenka 

- konstatuji, že je přítomno 31 zastupitelů, tzn., že jsme usnášení schopni 

- v úvodu dovolte, abych vás, jako vždy, poučil o ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích o tzv. 

střetu zájmů a ptám, zda je přítomen některý ze zastupitelů, který ve vztahu k projednávaným 

věcem, které jsou v návrhu programu, je ve střetu zájmů  

 

náměstek primátora Bc. Navrátil – faktická 

- ano, zdržím se u bodu 5.3 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nezdržím se – je nebo není ve střetu zájmů 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil – faktická 

- cítím se ve střetu zájmů 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji, střet zájmů ohlásil zastupitel Navrátil, nikdo jiný, děkuji 

- zároveň dovolte, abych vás opět poučil o tom, že dnešní zastupitelstvo je snímáno kamerovým 

systémem, jednak s účelem poskytovat přímý přenos občanům města a pak za účelem 

zaznamenat zvukový a obrazový záznam 

- o prezenci jsme hovořili, o dočasně omluvených a zatím nepřítomných 

- pokud jde o zápis a usnesení z minulého zastupitelstva, tak konstatuji, že ověřené jsou u 

zapisovatelky, pokud v průběhu jednání k nim nebudou vzneseny námitky ani připomínky, 

bude považován za schválený 

- a nyní k programu dnešního jednání – program jste obdrželi řádně a včas, ještě v posledních 

hodinách před jednáním zastupitelstva byly do programu nahrány 2 návrhy, a to návrh pod 

číslem 3.2.5 „Úplatný převod nemovitosti do statutárního majetku města v k.ú. Předmostí“ a 

bod 9.5 „Upuštění od vymáhání náhrady škody“ 

- tzn., že budeme schvalovat program vč. těch bodů, které přišly bezprostředně před zahájením 

zastupitelstva 

- má někdo jiný návrh, připomínku? 

- nikdo – nechám o takto navrženém programu hlasovat 

 

 

Hlasování o programu:  31 pro, 4 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, p. Švadlenka, Mgr. 

Vránova, Ph.D.) 

 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ještě mojí povinností je navrhnout ověřovatele dnešního jednání a zasedání zastupitelstva 

- navrhuji Petra Měřínského – souhlasí? ano a Radka Pospíšilíka – souhlasí? ano 

- má někdo jiný návrh, protinávrh? Nikdo, děkuji 

 

 

Hlasování o ověřovatelích:  32 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Mgr. Vránova, 

Ph.D.) 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- zapisovatelkou jmenuji p. Kohoutovou 
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1110/39/1/2018 Zahájení, schválení programu 39. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 21. května 2018, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Petra Měřínského a pana Radka Pospíšilíka za ověřovatele 

zápisu 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 
 

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

99 zákona o obcích), INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

1111/39/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 38. zasedání 

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

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

(90. schůze Rady města Přerova konané dne 19.4.2018 a 91. schůze Rady města Přerova konané dne 

2.5.2018) 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  já mám k těm radám, které proběhly, jenom několik drobných dotazů, a to k radě ze 17.5., tzn. 

z minulého týdne, týká se to těch veřejných zakázek, řeknu obecně, na základní školy, kdy se 

ruší ta výběrová řízení a pověřuje se napřímo zhotovitel 

- tak jenom se chci zeptat, z jakého důvodu, jestli se do těch výběrových řízení nikdo 

nepřihlásil, nebo čím to je, protože u některých to je zrušeno, u některých byl vybrán 

dodavatel, takže co za tím je, jestli opravdu ten nezájem stavebních firem se do těch 

výběrových řízení hlásit – to je otázka první 

- otázka druhá – ta navazuje de facto na minulé zasedání zastupitelstva – jedná se o společnost 

IGIVEX, kde jsme tady diskutovali o té možné směně, odprodeji, odkupu pozemků z jejich 

vlastnictví do vlastnictví města 

- rada slíbila, že se tímto bodem bude zaobírat – to splnila – vidím zde 4 varianty na usnesení, 

ale ani v jedné nebyl přijat návrh, tak jaký bude další osud tohoto majetkového materiálu 

- a poslední otázka je na zakázku, která se týká ozvučení zimního stadionu, kdy tady byla 

schválena smlouva o dílo na realizaci rekonstrukce ozvučení, a to bylo přímo s firmou AC 

Akustika, takže co nás zase vedlo k tomu, že to máme takto bez výběrového řízení, nebo jestli 

tam něco proběhlo 

- tolik otázky k radě ze 17.5., děkuji za odpovědi 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- co se týká ITI a těch škol, tak se ruší jen ta výběrová řízení, do kterých se nepřihlásil žádný 

uchazeč, ostatní se neruší 

- co se týká toho ozvučení, tak hokejový oddíl nechal zpracovat studii na ozvučení zimního 

stadionu – ta částka na ozvučení byla 1,3 milionu Kč 

- odbor majetku poptal jinou firmu, která dokáže ozvučení na zimním stadionu zpracovat za 

částku asi 700 tisíc, já ten materiál teď nemám v ruce 

- takže je to z toho důvodu, že dokáží využít stávající zařízení a nemusí to realizovat v té výši, 

jak nechal zpracovat hokejový oddíl, proto jsme se rozhodli využít této nabídky a ušetřit 

městské peníze 
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náměstek primátora Košutek 

- rada projednávala žádost společnosti IGIVEX o odkoupení nebo směnu pozemků, byly 

předloženy 4 varianty a ani jedna z variant nezískala potřebný počet 6 hlasů, takže do 

zastupitelstva bude předložen návrh bez doporučení rady 

 

p. Zácha – faktická 

-  ještě k těm výběrovým řízením, jak odpověděl p. náměstek, to je jasné, že zrušilo, ale je tam 

osloven napřímo vždycky dodavatel 

- tak s tím dodavatelem je projednáno, že to má ve svých kapacitách, že tu zakázku dokáže 

zhotovit včas a jestli jsme tedy byli nuceni z nějakých časových důvodů nebo proč jsme byli 

nuceni to zadávat takto napřímo a nezopakovat výběrové řízení? 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- vzhledem k tomu, že je nutné všechny ty investiční akce realizovat o prázdninách z důvodu 

toho, že nechceme omezit výuku ve školách, tak jsme přistoupili k tomu, že nebudeme 

opakovat výběrové řízení, ale že budeme realizovat jednotné ŘBÚ a je domluvené s těmi 

oslovenými firmami, že jsou schopny to realizovat o prázdninách v tom předem stanoveném 

termínu, aby to neovlivnilo chod těch škol 

- čili pokud se to podaří, samozřejmě není to jisté, je to pouze v této chvíli předjednáno, tak 

pokud se přihlásí, tak by se to mělo realizovat o prázdninách 

- samozřejmě může se stát, že ani ŘBÚ nevyjde a ty akce se realizovat nebudou 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Mgr. Vránova, Ph.D.) 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1112/39/3/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. 

Újezdec u Př.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerov - úplatném převodu části 

pozemku p.č. 8/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 64 m2 v k.ú. Újezdec u Př. z 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 8/1 ost. 

pl., ost. komunikace o výměře cca 64 m2 v k.ú. Újezdec u Př. z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Mgr. Vránova, Ph.D.) 
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1113/39/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 v budově bytový dům č.p. 

283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku  p.č. 75/10 v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 

29) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 293/101 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov (Kainarova 4, 5, 6/Kratochvílova 

29) o celkové výměře 394,30 m2  včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 283, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, příslušného k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 75/10 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 75/10 

zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 3943/36438 z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní M.Š. za kupní cenu ve výši 3.710.000,-Kč a uzavření kupní 

smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Mgr. Vránova, Ph.D.) 

 

 

1114/39/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – objektu administrativy č.p. 1117,  příslušném k části obce 

Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, pozemky p.č. 

2294/2,  p.č. 2294/6 a p.č. 2294/7 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování o zřízení věcného břemene - služebnosti uvedené v bodu 3 návrhu 

na usnesení. 

 

2. schvaluje úplatný převod objektu administrativy č.p. 1117, příslušného k části obce Přerov I-

Město, který je součástí pozemku p.č. 2294/2, se všemi součástmi a příslušenstvím, pozemku 

p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2,  část pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., 

manipulační plocha označená v geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako 

pozemek p.č. 2294/6 ost.pl, manipulační plocha o výměře 1.132 m2 a pozemku p.č. 2294/7 

ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2 vše v k.ú. Přerov (Chemoprojekt) mezi 

statutárním městem Přerov, jako prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem 

Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, jako  kupujícím  za kupní cenu ve výši 

15.860.357,-Kč, v případě, že bude převod podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 

navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov, jako 

budoucím prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 

0647406, jako  budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  



7 

 

 

Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího 

kupujícího budoucímu prodávajícímu nejpozději do 30 dnů  ode dne doručení této písemné výzvy, 

která bude zaslána do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným 

stavebním úřadem k provedení stavebních úprav budovy, nejpozději do tří let ode dne účinnosti 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch oprávněného ze služebnosti k 

tíži pozemku p.č. 2294/2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 

(Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, spočívající v právu oprávněného ze 

služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě pro administrativu č.p. 1117 metropolitní síť včetně 

přípojného bodu metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému 

ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby pro administrativu č.p. 1117 

za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě a 

případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě. 

 

Věcné břemeno – služebnost bude zřízena tak, že nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím oprávněným 

ze služebnosti a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, IČ 0647406, 

jako budoucím povinným ze služebnosti,  ve znění dle přílohy. 

 

Služebnost bude zřízena bezúplatně a na dobu určitou do 16.10.2021. 

 

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

a 3 návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  já jsem teda očekával, že se do diskuse přihlásí jiní odborníci – nicméně já se chci zeptat, p. 

primátore, p. náměstku, v úvodu na jeden aspekt, a to je to, že celou dobu, i na těch odborných 

diskusích bylo garantováno, že pro město Přerov tam bude cca 70 lůžek nebo 70 míst 

vyhrazeno 

- a jestli jsem správně četl ty smlouvy a podotýkám, že nejsem právník a nikdy jsem si na něj 

nehrál, tak tam nikde tu garanci takového počtu míst v daném zařízení nevidím, tak jestli to 

nějakým způsobem jeden z těch argumentů na čem se stavěl ten prodej té nemovitosti, je 

nějakým způsobem podchycen a garantován – to je první otázka  

- druhá – já jsem správně poslouchal p. náměstka – je to tak, že se podepíše smlouva o budoucí 

kupní smlouvě, poběží nějaká lhůta na to, aby si společnost vyřídila stavební povolení, ve 

chvíli, kdy bude stavební povolení, tak do určitého počtu dní prostě bude zaplacena kupní cena 

a začíná se stavět, je to tak? Tak to je ta konkrétní otázka, ale nejvíc mě zajímá ta garance těch 

míst pro ty naše občany, protože na tom se to stavělo, od prvopočátku prodejme 

Chemoprojekt, bude tam zhruba 110 míst pro klienty a z toho cca 70 bude pro naše občany, 

pokud pro to bude zájem a bude ta kapacita využitá, protože to jsem nikde v těch smlouvách 

nenašel 

- takže to je konkrétní otázka na vás 

 

p. B. Passinger 

-  tento materiál, jak už předkladatel řekl, je velmi problematický, je to jeden z nejzávažnějších 

problémů města Přerova zbavit se, nebo nějakým způsobem využít nevyužívaný objekt 

- myslím si, že záměr, který se schválil, tzn. hledisko sociální, zdravotní, každý podporuje a 

jsme si vědomi toho, že určitě je potřeba lidem, kteří jsou postiženi nemocí nějak pomoci, ale 

to stanovisko je v podstatě jedno, to je jedno hledisko 
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- ale my přece nemůžeme schvalovat prodej objektu, když v podstatě v tom prostoru, ať to 

vezmu, jak vezmu, je uvažováno, že se objekt zvýší o jedno patro, tzn., že tam budou 4 patra, 

že se udělá průpich na cestu, která je velmi významná – průtah městem, nebo průpich, nebo 

hlavní cesta, jak chcete, na třídu 17. listopadu, tzn., že tam vznikne nějaká křižovatka 

- další problém je, že určitě to finanční hledisko – já jsem si spočítal metry pozemků a zdá se mi 

to velmi podhodnocené, protože ten objekt kupují v podstatě ti dotyční, možná tak za 4 nebo 5 

milionů, zbytek je pozemek – to je na lukrativním místě v centru města a myslím si, že ta cena 

15 milionů bez DHP je velmi nízká 

- jinak ten znalecký posudek, co tady padlo, už posledně jsme se dozvěděli, že znalecký 

posudek může být takový nebo makový 

- takže si myslím, že ten znalecký posudek v podstatě spíše nahrává tomu, kdo to kupuje, než 

ten, kdo to prodává 

- a strašně se mi nelíbí a opravdu mě nadzvedává, že my kupujeme draho, 42 milionů za Strojař, 

a za 15 milionů prodáváme včetně pozemků v centru města 

- to další hledisko, co je v centru města, bydlí občané, běžte se jich zeptat, zastavují se za mnou 

a ptají se, já je zastupuji, já tam bydlím – a ptají se mě, jak to tam bude vypadat, když jim to 

řeknu, tak v podstatě je opravdu povyk 

- já si myslím, že by to chtělo řádně připravit tento projekt, já nemám nic proti tomu, co tady 

jsou ti zástupci, aby tady bylo nějaké to poskytování služby, proti tomu není nikdo, ale v tom 

místě, pokud se neupraví to místo, nějakým způsobem nepřizpůsobí, tak v podstatě je to 

špatný projekt, nebavím se o té ceně 

- z těchto důvodů navrhuji návrh na usnesení:  

 

ZM po projednání odkládá rozhodnutí o záměru stat.města Přerova – úplatný převod 

nemovitosti Chemoprojektu z vlastnictví st. města Přerova za účelem poskytování registrované 

soc. služby Domovy se zvláštním režimem a zároveň schvaluje přikázání  VPRID projednat 

prodej objektu a vypracovat stanovisko k prodeji Chemoprojektu: 

a) Zda tento prodej nezhorší rozvoj této lokality 

b) Vyhodnotit zda prodejní cena objektu Chemoprojektu není podhodnocená již 

k významu této lokality 

c) Vyhodnotit dopravní změny v této lokalitě a zajistit vyjádření vlastníka komunikace 17. 

listopadu k navrženým dopravním změnám po prodeji. 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- krátce bych se vyjádřil k té majetkoprávní věci, jak už mluvil kolega Košutek – ten objekt 

Chemoprojektu máme už 10 let 

- já jsem si nedávno našel článek, kdy p. Zácha, když ještě dělal náměstka, také hledal nějaké 

řešení 

- my jsme to řešení našli a našli jsme ho, myslím si, výborné v několika věcech: za prvé se 

zbavíme budovy, která opravdu 10 let generuje ztrátu, za druhé vznikne tam 100-110 lůžek, 

které Přerov opravdu potřebuje 

- můžeme říct, že máme v Přerově Domov se zvláštním režimem, kde je 42 lůžek, tzn., že na 42 

tisíc občanů máme jedno lůžko, tzn., že opravdu tuto budovu potřebujeme prodat za tyto 

peníze, vznikne tam něco potřebného a vzniknou tam i pracovní místa 

- ohledně toho závazku 70 lůžek – my jsme od toho upustili, protože z praxe vyplynulo, když 

jsme se bavili se zástupci Domova Alzheimer Trávník, že ta praxe je opravdu taková, že jsou 

to právě obyvatelé města, ve kterém toto zařízení je vybudováno 

- já bych možná prostřednictvím p. primátora vyzval zástupce, jestli by se k této problematice 

vyjádřili a něco nám k tomu řekli 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já samozřejmě dám zástupcům slovo, až skončí diskuse zastupitelů  
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Ing. Hermély 

- na úvod mého příspěvku bych chtěl říct, že já tento záměr podporuji od samého začátku, byť 

jsem k němu měl několik výhrad 

- když jsem tento materiál studoval, tak jsem si některé ty smluvní záležitosti zkonzultoval 

s odborníky z magistrátu, tímto bych chtěl poděkovat p. Dohnalovi a paní Soldánové, kteří mi 

vysvětlili a v podstatě vydiskutovali ten princip té ochrany a vůbec fungování těch smluv, 

takže jsem se v tom zorientoval 

- nicméně jedna věc, kterou připomínkuju od samého začátku, je v podstatě prostor 

- prostor Chemoprojekty, který je v podstatě pro obyvatele Trávníku a Budovatelů potenciálně 

do budoucna jediným místem, prostorem pro významné rozšíření kapacity parkování, popř. 

pro nějaký režim parkování v té lokalitě 

- tato lokalita už nemá kam růst, byť v plánované revitalizaci této lokality se plánuje s určitým 

navýšením těchto míst, ale tato revitalizace je zatím, nechci říct, v nedohlednu, ale poměrně 

vzdálená 

- mě mrzí jedna věc, přestože na to VPRID, tak i já tady jsem upozorňoval a byl jsem tu 

umlčován nějakým argumentem, že tady preferuji auta před starými lidmi, nemocnými lidmi a 

tady tyto záležitosti 

- přeci jenom v rámci s budoucím kupujícím nebo se zájemcem o tento objekt nebylo vůbec 

probráno např. opravdu možnost parkování nebo spolupráce nebo zpřístupnění areálu pro 

dočasné parkování např. přes noc, tady u tohoto objektu, kdy to parkování nebude 

provozovatelem do budoucna v noci zřejmě využíváno, prostě vůbec se tyto věci neřešily 

- mě toto hodně mrzí, možná by se našlo nějaké řešení, možná ne, ale diskutováno to nebylo 

- chtěl jsem se teda dotázat předkladatele, proč k tomu takto nedošlo? 

 

p. Pospíšilík 

-  vrátím se trošku do historie – zhruba před 10 lety město kupovalo tuto nemovitost, pokud se 

pamatuji, za 23 milionů Kč, odhadní cena v té době byla nějakých 18 milionů Kč, a ta 

nemovitost se kupovala, aniž by se vědělo, co s tím 

- tzn., že už v tu dobu víceméně tam byla nějaká 5 milionová ztráta s tím, že za těch dalších 10 

let, půl milionu ročně, máme dalších 5 milionů Kč, a od dneška se nevědělo, co s tím, ta ztráta 

by se kupila dál 

- je to věc, kdy si myslím, že to má smysl tuto budovu prodat jako služba pro občany a pro lidi, 

kteří mají tyto problémy, pro město jsou to další příjmy a další peníze, které mohou trošku 

sanovat ty problémy s tou koupí, které s tou budovou byly 

- takže já jsem určitě pro to, tu budovu prodat a využít ji pro ten účel, který se nabízí 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

- já jsem se tímto projektem zabýval, řekněme, delší dobu, i z hlediska těch dvou základních pro 

a proti 

- je samozřejmě pravdou, že je zde jeden argument, proč ne a další argument proč ano 

- ten argument nikoliv je skutečně prostor té budovy, i toho pozemku kolem, je to jedna z mála, 

řekněme, rozvojových míst toho velice lidnatého sídliště na Trávníku 

- na druhou stranu – šance, že v nějaké dohledné době bude zde realizován nějaký velkolepý 

projekt, který radikálním způsobem změní třeba problémy s parkováním 

- a ty pro, pro tento projekt jsou významná 

- já si myslím, že ta budova tak, jak ji máme a tak, jak s ní město hospodaří, tak prostě nemůže 

být využívána dlouhodobě, ta ztráta, která tam každý rok je, tak není sice až tak zoufalá, ale za 

ty roky už to také něco je a i ten režim, ve kterém je využívána, jako jakási záchytná budova 

pro různé organizace, které mají většinou ty prostory ve výpůjčce, tak  bude vyžadovat časem 

nějaké rekonstrukce, protože jinak prostě nebude moct být využívána ani tímto, řekněme, 

nouzovým způsobem 

- ta by znamenalo další investice pro město 

- kdyby se to mělo prodávat na nějaký účel třeba kanceláří nebo podobně, tak bych asi řekl, není 

to to pravé ořechové, ale vzhledem k tomu účelu, který tato budova má nabýt, tak si myslím, 
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že se jedná o projekt dobrý a myslím si, že i z hlediska potom budoucí podoby té budovy a 

celkového zasazení do kontextu toho místa, tak se jedná o projekt dobrý 

- já proto v této věci budu hlasovat pro, je to moje osobní rozhodnutí, není asi úplně totožné se 

všemi členy mého klubu, ale myslím si, že je to krok správným směrem, takže podpořím tento 

projekt 

 

Ing. Tužín 

- já jsem si tu záležitost trošku studoval, asi nemá smysl, abych opakoval, co už říkali 

předřečníci, tzn., že obecně podporuji, aby ta budova měla využití, aby měla vlastníka, aby 

měla perspektivu 

- nicméně mám zcela konkrétní výhradu, v podstatě jenom jednu, ale o to zásadnější 

- město kupovalo tu budovu Chemoprojektu z jakéhosi jednoho důvodu, a to proto, aby dostalo 

kontrolu nad tím, jak se dál bude vyvíjet osud Chemoprojektu, a jestli jeho další případné 

adaptace úpravy a využití nebudou mít nepřijatelný dopad na okolní prostředí 

- čili v podstatě šlo o to, že jsme za jakousi finanční ztrátu, která nepochybně nastala, si koupili 

jakési právo vstoupit do budoucího vývoje otázky Chemoprojektu 

- já teď něco přečtu, co jsem se třeba dočetl v té smlouvě: „Budoucí prodávající, čili město, 

prohlašuje, že byl budoucím kupujícím seznámen, ve smyslu čl.1 atd., s koncepční studií 

Domova Alzheimer Přerov včetně vizualizace, a že k němu nemá žádných výhrad, a to ani 

z titulu vlastníka nemovitosti specifikovaných v odstavci 1, čl. 1 této smlouvy, včetně součástí 

a příslušenství atd., ani z titulu povahy budoucího prodávajícího, jako veřejnoprávní poradce.“ 

- prosím pěkně, já třeba díky tomuto bodu prostě nemůžu pro toto usnesení hlasovat, protože já 

jsem žádnou vizualizaci neviděl, žádné projednání s veřejností, kterého se to tam velmi týká, 

pokud vím, neproběhlo 

- snad někde bylo nějaké jednání, kde byli pozváni zástupci klubů, já nepatřím do žádného 

klubu, takže jsem pozván samozřejmě nebyl, což mě neudivuje, takže ani všichni zastupitelé 

nebyli seznámeni, natož pak, aby byli seznámeni občané 

- p. kolega Passinger zmiňoval, že jsou součástí projektu poměrně zásadní věci, jako vznik nové 

křižovatky směrem k třídě 17. Listopadu, to občané opakovaně odmítali, vůbec nevím kudy, 

jaké by to mělo mít parametry, jsou tam věci, jako nadstavba Chemoprojektu o patro, což 

samozřejmě bude mít také další dopady třeba z hlediska hluku, zastínění atd., to jsou všechno 

věci, které mají dost zásadní dopad na tu okolní zástavbu, která je místy velice blízko 

- proto jsme Chemoprojekt kupovali, abychom tyto věci měli pod kontrolou, a teď jako 

prodávající, kdy do značné míry můžeme říkat ano, za takových podmínek prodáme či 

neprodáme objekt, se dozvídáme, že souhlasíme s nějakou vizualizací, kterou jsme neviděli, 

která nebyla veřejně projednaná, a v podstatě pod milionovými pokutami, které jsou tam 

v řadě případů uvedeny, se vzdáváme práva do budoucího vývoje tohoto projektu jakkoliv 

vstupovat 

- to je pro mě naprosto nepřijatelná věc 

- já souhlasím s tím, aby budova byla přestavěna, aby tam bylo centrum Alzheimer, ale ne za 

těchto okolností, které jsou pro město krajně nevýhodné 

- když si tam přečtu sankční ustanovení, to jsou jenom sankce pro město, pro tu druhou stranu, 

je tam s výjimkou několika málo bodů, téměř žádné sankce nejsou 

- mě to připadne jako naprosto nevyvážená věc, neprojednaná věc a věc, která byla připravena 

horko jehlou 

- stávající radniční koalice si nejspíš potřebuje odfajfkovat další bod, že ho vyřešila, ale pokud 

by to mělo být řešeno tímto způsobem, tak jsme vůbec ten Chemoprojekt nemuseli kupovat, to 

jsme to tam rovnou mohli nechat tomu Lidlu, nebo kdo tam chtěl stavět, a ti by si tam taky 

dělali, co by chtěli, bez možnosti toho, aby tam město vstoupilo 

- v podstatě se dostáváme tam, kde jsme nechtěli být a vzdáváme se práv, která jsme chtěli mít, 

tzn. vstoupit do projektu a ovlivnit ho 

- pro mě je to nepochopitelné, a pokud je to postaveno v této rovině, na základě té smlouvy, 

kterou jsem četl, tak pro to prostě nemůžu zvednout ruku 

 

 



11 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já mám dvě poznámky – první se týká údajně nízké ceně – tak cena vzešla z výběrového 

řízení, pokud by se našel jiný zájemce, který by byl ochoten zaplatit víc, tak bychom se 

nepochybně zabývali nabídkou toho jiného zájemce 

- ta druhá poznámka se týká parkování – to místo není jediné místo v té oblasti, kde se dá zvýšit 

počet parkovacích míst 

- odbor majetku připravuje projekt na rozšíření parkovacích míst mezi ulicí Kozlovská a U 

Rybníka, takže já věřím tomu, že toto navýšení ovlivní pozitivním způsobem i parkovací 

poměry v ulici na Trávníku 

 

MUDr. Chromec 

- je o mě známo, že jsem měl jiný záměr nebo jinou představu o využití této budovy, zejména 

k tomu, že máme sté výročí naší republiky a Masaryk první, co udělal, tak se snažil, aby 

v každém okresním městě byla okresní knihovna 

- ale pravda, stálo by to 100 milionů a zřejmě na to nemáme 

- ale vzpomínám si stejně jako p. Tužín na to, když jsme prožívali bojovná setkání s obyvateli, 

kteří tam bydlí, myslím, že od té doby p. Ing. Tužína znám, a tam skutečně stěžejní odpor byl 

v tom, že odmítali napojení té budovy jakkoliv na tu ulici, kde se chodilo na 1. máje 

- to byl, myslím, hlavní moment, který ti občané uplatňovali 

- revitalizace toho sídliště, si myslím, měla být spojena s tím určením Chemoprojektu, s tím, že 

by se z něho mělo něco vybudovat, co by tomu sídlišti společensky pomohlo 

- toto sice pomůže lidem s Alzheimerem, ale pro to sídliště to valný efekt mít nebude 

- a bylo tam v ten moment, protože máme na to dokonce projekt na tu knihovnu, tam bylo ve 

dvoře 80 parkovacích míst, které by nepochybně pomohly tomu zoufalému stavu 

parkovacímu, který tam v té lokalitě panuje 

- takže já jsem nikdy pro to nehlasoval, nebudu zas, ale jenom bych chtěl říct, že ceny pozemků 

a ceny nemovitostí za těch x let, co jsme tu budovu koupili, šly dramaticky nahoru a nejenom 

v Praze, i v tomto městě, čili já chápu, že jsme vyhlásili nějaké výběrové řízení a tam se nikdo 

jiný prostě nepřihlásil s vyšší cenou, ale měli bychom také respektovat to, že si můžeme 

nechat udělat odhad a ten odhad bude pravděpodobně výrazně vyšší než to, co jsme 

vysoutěžili 

- takže to mě vede k tomu, abych skutečně doporučil to, co tady říkal p. kolega, aby se tady 

s tímto projektem, mírně řečeno, počkalo, než se udělá to nezvratné rozhodnutí, které se 

chystáte přijmout 

 

Mgr. Rašťák 

- chtěl bych se přiklonit svým názorem k tomu, co tady přednesl kolega Passinger na začátku a 

teď v závěru p. Chromec, protože skutečně si myslím, že to sídliště by v dohledné době mělo 

projít revitalizací, obdobně jako prošlo revitalizací sídliště v Předmostí 

- že je potřeba, abychom skutečně odborným hlediskem architekta, urbanisty, si vyhodnotili, co 

to území, poměrně hodně zatížené počtem obyvatel a službami, abychom si vyhodnotili, co 

nejvíce potřebuje 

- a tu aktivitu, která tady byla nastíněna a záměr, to samozřejmě nevylučuje v Přerově hledat 

jiné prostory pro sociální služby, třeba vhodnější než je právě toto místo 

- takže já se přikláním v tuto chvíli pro ten protinávrh, který přednesl p. Passinger, abychom 

s tímto ještě posečkali a vyhodnotili si skutečně potřebnost toho sídliště Trávník a okolních 

budov, protože je poměrně hodně zatížené a prioritně podle mě skutečně potřebuje parkovací 

místa 

- ta parkovací místa U Rybníka to určitě nevyřeší, protože to jsou jednotky parkovacích míst, 

bohužel 

 

p. Pospíšilík 

-  my budeme pořád spekulovat, pořád budeme dělat nějaké studie a pořád nějaké vizualizace, 

můžeme to dělat dalších 10, 15 let, a co dál s tou budovou – to je první problém 
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- druhý problém – ta obslužná komunikace pro tu budovu nezatíží víceméně tu část, a kdo jezdí 

autem v té oblasti, tak ví, jak se v tom sídlišti špatně jezdí 

- v podstatě do toho centra, za prvé kvůli těm pacientům, tak musí přijet ta záchranka nebo ta 

rychlá včas a rychle, za druhé to v podstatě sníží to dopravní zatížení v té oblasti 

- a byl to, p. doktore Chromče, víceméně udělaný odhad přes 16 milionů Kč a společnost dává o 

400 tisíc víc než byl odhad, takže odhad na to byl dělaný, je to v materiálech 

 

Ing. Vrána 

- mě teďka trošku předběhl Radek Pospíšilík, protože jsem chtěl říct něco velmi podobného 

- my tady budeme neustále řešit, zda udělat tohle, nebo udělat parkovací místa 

- Přerov má obecně problém s nevyužitými nemovitostmi typu Strojař, typu Chemik, Čechova 

ulice 

- prostě máme teďka smysluplný projekt, máme tady investora, který v Přerově chce utratit 

desítky, možná stovky milionů, smysluplný projekt, který bude sloužit našim občanům, starý 

lidem, třeba s demencí, a my tady budeme vymýšlet tady toto 

- promiňte, toto se mi opravdu špatně poslouchá 

- samozřejmě budu hlasovat pro tento projekt 

 

Ing. Střelec 

- asi už bylo řečeno vše, ale jenom taková poznámka 

- mě překvapuje to, že někteří zastupitelé, kteří byli v předcházejících zastupitelstvech, 10 let 

strategicky neřešili tuto lokalitu 

- a inu po 10 letech se začíná strategicky tato lokalita řešit, takže budeme ji strategicky řešit, jak 

tady kolega říkal, dalších 10 let? 

- a myslíte si, že ti občané budou spokojeni, když tam dalších 10 let nebude nic? 

- předpokládám, že vize knihovny už vás všechny opustila, protože je nereálná, nákladná a mám 

obavu, že by se ani nedala v krátkosti vyřešit, takže jak řekl kolega Vrána – máme tady 

smysluplný projekt, ale my budeme zase plánovat 

- Já budu teda hlasovat pro, abychom toto udělali a konečně s touto první, jednou z několika 

lokalit, něco udělali 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- ano, teď to opět řekl p. Střelec, ale já to ještě zopakuji 

- p. Passinger, p. Chromec, p. Rašťák – vy tady sedíte několik volebních období – 10 let jste 

strategicky vymýšleli, co s tím 

- bude to úspěch celého zastupitelstva, pokud pro to zvednete ruku a odpovědnost a odvaha 

každého zastupitele, jestli se odvážíte tento projekt podpořit 

- myslím si, že je to dobrá věc 

 

Ing. arch. Horký 

- domnívám se, že na sídlišti Trávník je takový nedostatek parkovacích míst, že tam nepomohou 

desítky, tam chybí stovky až tisíc, možná 2 tisíce parkovacích míst, my se tady bavíme o 

jednotkách, to je úplně zbytečné 

- pokud vezmu na jednu stranu váhu toho, co tam může vzniknout, a jak to bude 

celospolečensky prospěšné, oproti pár parkovacím místům, tak je to jasná volba 

- tento projekt má u mě zelenou a co se týče propojky na 17. listopadu – zahlédl jsem studii a 

žádnou takovou propojku jsem tam neviděl 

- takže bych byl rád, kdybychom dali slovo zástupcům společnosti, aby nám mohli ukázat, jak 

ten záměr vlastně vypadá 

 

Ing. Tužín 

- já bych možná ještě jednou kolegům z Ano zopakoval svou výhradu 

- to jsou pořád plamenná slova o tom, jako schvalme ten projekt, ale já jsem jej opravdu neviděl 
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- p. kolega Horký nám říká, jak je pro, ale byl to p. kolega Horký zrovna, který v rámci 

předchozích politických aktivit SpP sliboval veřejná projednání – já se ptám, kde je to veřejné 

projednání 

- přeci, my, jako město jsme chtěli mít nad tím územím kontrolu, chtěli jsme mít nad 

Chemoprojektem kontrolu, a teďka tady dáváme naprosto bianco šek 

- hlasujeme o tom, že souhlasíme s projektem, který občané neviděli vůbec, troufám si tvrdit, že 

většina zastupitelů jej také vůbec neviděla 

- vlastně jeden kolega zastupitel říká, že tam je propojka na 17. listopadu, teď radní říká, že tam 

asi není 

- my v podstatě ani nevím, co schvalujeme, jak jsem správně pochopil 

- bývá zvykem, že třeba bývají vystavené výkresy v Pasáži, proč to nebylo? Dokonce bývá 

zvykem, že součástí předlohy k jednání zastupitelstva bývá výkres, 5,6, výkresů na A4 

jednoduchých pohledů, aby bylo vidět, jak to má vypadat, tady není ani jeden 

- přitom je tam uveden vyloženě bod – v předchozím příspěvku jsem ho četl, že souhlasíme 

s vizualizací a nemáme výhrady 

- jak nemůžu mít výhrady k něčemu, co jsem neviděl, na to se ptám a vy mi na to neodpovídáte 

- byl bych rád, kdybych tu odpověď slyšel, a proto podporuji usnesení p. Passingera 

- toto je opravdu nachystáno horkou jehlou a snad se nedá hlasovat pro nějakého zajíce v pytli a 

odsouhlasovat tady jakýsi projekt a vzdávat se práva námitek k tomu projektu, když jsme jej 

v podstatě ani neviděli a žádné jednání kolem něho neproběhlo 

 

p. B. Passinger 

-  navážu tady na kolegu Vránu – řekl, že jsme připravili smysluplný projekt, já se bojím před to 

dát nesmyslný, protože si myslím, že jestli do tohoto prostoru má najíždět 100 vozidel a 100 

vyjíždět, tak spíš k tomu pasuje to nesmyslný 

- co se týká zhoršení kvality života v tomto prostředí lidem, bude jednoznačné 

- takže mi pomůžeme 100 lidem a možná 1000 lidem v této lokalitě zhoršíme prostor 

- já znovu zopakuji, já jsem neslyšel, že by někdo byl proti tomu, abychom se zabývali tím, aby 

někde vzniklo tady takové středisko 

-  ale ten materiál musí být připravený, projednaný, nachystaný a měl by opravdu pomoct těm 

100 lidem a ne znehodnotit prostředí dalším 1000 lidem 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického řízení 

- nebudu se vyjadřovat k ceně, ale spíš k té dopravní záležitosti a k projektu regenerace 

panelových sídlišť 

- v současné době připravujeme 14. etapu regenerace panelového sídliště v Předmostí – situace 

je taková v tomto programu, že tyto programy už stát preferovat nebude, nechce je v podstatě 

nějakým způsobem realizovat nebo dotovat 

- zkrátka investice trvá, je tam i v podstatě dlouhodobě, takže bude de facto nový program 

teďka od července s tím, že ty programy ale nejsou o budovách 

- ty programu jsou opravdu o těch veřejných prostranstvích, tzn., že pokud bychom uvažovali, 

že by se z Chemoprojektu stal např. nějaký parkovací dům apod., tak samozřejmě na základě 

toho finanční prostředky ze státu nedostaneme 

- chci říct, že máme 13. etapu regenerace panelového sídliště v Předmostí, to je nějakých 10 

milionů Kč 

- máme projekt pro stavební povolení regenerace sídliště Budovatelů, tam je projekt za 30 

milionů 

- máme v podstatě studie na další 2. etapu sídliště Budovatelů za dalších 30 milionů, takže když 

to sečtu, tak máme 60 nebo 70 milionů 

- otázka samozřejmě je realizovatelností a schopností to vůbec nějakým způsobem zrealizovat 

- k těm dopravním záležitostem – pokud vím a viděl jsem tu studii, tak tam vevnitř v tom areálu 

je 28 parkovacích míst – počet parkovacích míst určuje norma, je to norma ?73?, projektování 

místních komunikací 

- pokud budeme uvažovat, že Alzheimer centrum je podobné jako domov důchodců, tak na 

jedno parkovací stání se počítá 5 lůžek, tzn. 20, pak se to přenásobí ještě dalšími koeficienty, 
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podle stupně automobilizace – dejme tomu, máme tady v Přerově kolem 400 aut na 1000 

obyvatel, takže když to takto přenásobím, tak mi vychází, že by v tom reálu mělo být kolem 

17 parkovacích míst, je jich tam 28 

- tzn. ten investor, pokud tady toto de facto naplní, tak pro potřeby této budovy parkovací místa 

má splněny, řekl bych, že je to jeden z mála investorů, protože ostatní investoři ve městě 

Přerově tento problém zkrátka mají a řeší to nějakým způsobem tak, že to řeší na veřejných 

prostranstvích, na stávajících parkovacích místech 

- kdežto tento investor to dokáže vyřešit na svých místech 

- určitě tam nepojede 100 klientů naráz, to určitě ne, tzn., že je tam 100 klientů, znovu bych to 

přepočetl na ta parkovací místa, takže zabezpečeno to tam je 

- pokud tam přijede za den 30,40 aut, tak na tu lokalitu nemá de facto žádný význam 

- tu studii, co jsem viděl a viděl ji i p. architekt Horký, tak jedině, co tam byl problém, nebo 

nebylo tam dořešeno právě ten vjezd sanitky do toho areálu 

- ta studie, co jsme viděli my, tak ta řešila v podstatě ten vjezd z toho stávajícího parkování před 

vchodem u toho Chemoprojektu a vzhledem k tomu, že probíhala asi nějaká další jednání, tak 

je tam navrženo to propojení ze 17. listopadu a předpokládám, že je to pouze pro sanitku, 

možná bohužel pro pohřební vůz, když to tak řeknu… 

- ale bude tam určitě vjezd z pravého odbočení a pravý vjezd 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- on už to částečně zmínil p. Gala – já nevím, kde p. Passinger přišel na údaj 100 vjezdů 

automobilů, ti klienti tam nebudou dojíždět automobilem, oni tam budou ubytováni v tom 

centru 

 

host – Ing. Radek Žádník – výkonný ředitel společnosti Domov Alzheimer 

- společnost projevila zájem zrealizovat rekonstrukci objektu Chemoprojekt ve čtvrti Trávník a 

předělat tento objekt na pobytové zařízení sociálních služeb 

- my jsme si připravili krátkou prezentaci, abych vás seznámil s tím, kdo jsme, co jsme, co 

děláme a také v neposlední řadě, jak by měl vypadat ten objekt Chemoprojektu poté, co 

uděláme rekonstrukci a na závěr bych si dovolil zareagovat asi na 2,3 věci, které tady zazněly 

a fakticky je uvedl na pravou míru 

- je tady se mnou ještě naše finanční ředitelka Ing. Karolína Honlová a p. Zbyněk Gembiczki – 

tyto tři tváře znají radní města Přerova už téměř 2 roky 

- na začátku všeho bylo výběrové řízení, které jsme vyhráli, poté už bylo jedno jednání 

zastupitelstva, kdy jste záměr odhlasovali, pokud se nemýlím, velkou většinou hlasů, a poté, 

co se zastupitelstvo vyjádřilo, že pobytové zařízení sociálních služeb v této lokalitě ano, tak 

jsme jednali s městem dál a byly dojednány smlouvy, které máte dneska v dokumentech 

- naše společnost vznikla v r. 2013 a od r. 2014 provozuje 2 zařízení pobytových sociálních 

služeb – jedním z nich je Domov Alzheimer v Roztokách u Prahy a druhým z nich je Domov 

Alzheimer Darkov v Karviné 

- my dneska obhospodařujeme zhruba 180 lůžek a jsme registrovanými poskytovateli sociálních 

služeb podle zákona o sociálních službách 

- vidíte tam miniaturku zpravodaje – pravidelně vydáváme zpravodaj pro naše partnery, hlavně 

rodiny našich klientů, kde je vidět, co připravujeme pro naše klienty, jak u nás klienti žijí a 

kdybyste se chtěli podívat na všechna čísla našich zpravodajů a něco více se dozvědět z toho, 

jak to děláme, pro koho to děláme a co konkrétně děláme, mohu doporučit naše webové 

stránky www.domovalzheimer.cz, kde za všechny 3 a ¾ roku našeho fungování si můžete ty 

zpravodaje prohlédnout 

- jak už jsem zmínil – máme 2 domovy - DA v Roztokách má kapacitu 60 lůžek a DA 

v Darkově má kapacitu 118 lůžek, tzn., svojí velikostí by se DA v Přerově blížil k našemu 

zařízení, které se nachází v Darkově, což je městská část Karviné 

- naším klientem jsou výhradně lidé, kteří jsou nemocní stařeckou demencí nebo 

Alzheimerovou nemocí a nebo podobnými onemocněními, často se Parkinsonova nemoc 

snoubí s Alzheimerovou nemocí 

http://www.domovalzheimer.cz/
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- jak jistě víte, v současné době je zoufalý nedostatek lůžek v této oblasti, ta čísla mluví asi tak, 

že diagnostikováno je v ČR 150 tisíc pacientů s Alzheimerovou nemocí a lůžek je zhruba 

v domovech se zvláštním režimem, kteří se starají o tyto pacienty, je necelých 13 tisíc lůžek 

- vidíte ten velký nepoměr, v těch průměrných číslech je samozřejmě město Přerov pod úrovní 

průměru ČR, kde jste zhruba o 1/3 jaksi množství lůžek níže než je průměr v ČR přepočteno 

na 1000 obyvatel 

- proto jsme také začali s městem jednat o tom, že tato služba by zde byla potřebná, a že 

bychom ji tady mohli provozovat 

- co se týká věkového průměru – jenom, abyste si udělali představu – průměrný věk našeho 

seniora, našeho klienta je 82 let, tzn., máme hodně klientů před 90 let a zhruba tolik jich máme 

70-ti letých 

- čili si troufnu tvrdit, že velké procento našich klientů se bude rekrutovat právě z hustě osídlené 

oblasti Trávník, kde dneska jsou čekatelé na službu, kteří nejsou uspokojeni, nebo jejichž 

uspokojení trvá poměrně dlouhou dobu 

- chci vás ubezpečit v tom, že tam nevzniká nemocnice, je to sociální služba, my chceme 

vytvořit našim klientům domácí prostředí, aby se tam cítili jako doma a řešíme vlastně 

chronické stavy 

- budeme zaměstnávat zhruba 80 pracovníků, budou se rekrutovat z profesí zdravotní sestry a 

pracovníků v sociálních službách, samozřejmě budeme našim klientům i vařit a budeme jim 

prát prádlo, budeme s nimi dělat rehabilitační cvičení a různé terapeutické programy 

- už jsem tady naznačil, že vlastně našim klientům kromě ubytování budeme poskytovat vlastní 

stravu v dietních recepturách, dále samozřejmě budeme prát veškeré prádlo a budeme s nimi 

provádět ty programy, o který jsem už mluvil 

- pro město Přerov je tady na tom „slajdíku“ napsáno, že v rámci toho projektu vznikne 100 – 

110 lůžek a vytvoříme zhruba 70-80 pracovních míst, což se dneska může zdát jako nedůležitá 

věc, ale v konjunkturálním cyklu za 2 roky to může zase být jaksi významné plus, z pohledu 

zaměstnanosti 

- tady už je vidět, jak bys ten objekt měl proměnit – když se podíváte na obrázek vlevo, tak 

vidíte Chemoprojekt v dnešním stavu, když se podíváte na obrázek vpravo, tak vidíte, co by se 

z toho objektu mělo stát 

- vznikne, a to tady má p. Passinger pravdu, přístavba jednoho patra s rovnou střechou, která 

bude zelená, chceme, aby na střeše byl přírodní trávník, i proto, že se čtvrť jmenuje Trávník, 

takže ta zelená tam prostě patří 

- tzn. pohledově – určitě ten pohled bude pro obyvatele okolních domů příjemnější než je dnes 

- v tom účku, kde je to levé křídlo, když na to koukáte, jsou tam dneska garáže, tak tam vznikne 

jídelna, zbytek toho traktu bude vybourán, opět ve prospěch zeleně, tzn., zvětší se tam zelená 

plocha, kterou budou moci navštěvovat naši klienti, a vznikne těch necelých 30 parkovacích 

míst 

- chci všechny ujistit, že je to potřeba pro návštěvy našeho domova naprosto dostatečná, že 

nezabereme ani jedno parkovací místo v okolí, protože máme jaksi ověřeno, že toto na tu 

kapacitu stačí 

- tady to je pohled z boku, kde vidíte dneska hlavní vstup do toho objektu, jak ten objekt bude 

vypadat z druhé strany, opět jsou tam zachována parkovací místa 

- další „slajdík“ - to je z protějšího boku toho objektu z té frekventované ulice a tam vznikne 

vlastně to vpravo, vidíte, tam je pouze přístavba výtahového traktu a schodiště, které ústí do 

východu ven z areálu, kde by právě měl vést příjezd k sanitce 

- tzn. ta křižovatka, o které tady mluvil p. Passinger, to se nejedná o křižovatku, kde by 

normálně jezdila doprava, kde by normálně jezdila auta, ale je to jenom odbočení pro sanitu, 

tzn., přes chodník projede sanita a zase odjede, nebude to mít žádnou jinou zátěž pro to okolí 

než příjezd RZS 

- takže tolik bych chtěl říct asi k té křižovatce a vůbec k představení našeho projektu, nechci vás 

dále zdržovat svým monologem, ale jsem připraven odpovědět na vaše otázky 

- a co bych chtěl říct – když srovnám to, co tady vznikne – vznikne tady ubytování pro 100 lidí, 

zdůrazňuji, kteří nedojíždějí každý den autem 
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- naši klienti, už z definice Alzheimerovy nemoci, je jasné, že nejezdí autem, takže nezatížíme 

parkovací místa, ten objekt bude smysluplně využit a financovat to budeme ze svých 

soukromých zdrojů nikoliv ze zdrojů města Přerova 

- možná jsem měl odpovědět ještě na jednu otázku – v Karviné máme přes 85% klientů 

s trvalým bydlištěm ve městě Karviné, a nebo jejich rodinní příslušníci mají trvalé bydliště ve 

městě Karviné – to je velice důležitá věc 

- vidíte, že Karviná není žádné bohaté město, a my tu službu děláme právě dostupnou proto, aby 

byla cenově dostupná a vůbec dostupná pro místní obyvatele 

- takže už z tohoto plyne a budeme to tak dělat v Přerově stejně, že nám záleží především na 

obsluze rezidentů, tj. místních lidí 

- kdybychom chtěli dát toto do smlouvy, můžeme se stát terčem výkladu právního, že bychom 

se dopouštěli diskriminace 

- když by chtěl u nás bydlet nějaký přespolní uchazeč o sociální službu, my ho nemůžeme 

jenom kvůli trvalému bydlišti odmítat, to bychom se dostali do rozporu s právními předpisy 

ČR 

 

Ing. Kohout 

- já to vnímám jako vysoce citlivé řešení, a to nejen k okolní zástavbě, ale i k městské kase, 

obecně 

- když jsem poslouchal tu oponenturu, tak z toho zazněly pouze připomínky k samotnému 

projektu, ale ta vize, jak jít dál, tady v této oblasti tam nebyla 

- a vize o 100 milionů výš, jsou pro mě fantasmagorie v tuto chvíli 

- 10, 20 let by se tam nic nedělo 

- já si myslím, že hodnotově, i po tom představení toho projektu by bylo velmi vhodné to 

schválit a dál se v tom moc nerýpat, buďme vůbec rádi, že se nám o tu budovu někdo postará, 

protože tam jsou další skryté náklady pro městskou kasu 

 

p. Zácha 

-  na základě té diskuse, která proběhla a ať to jsou kolegové, kteří zastávají ten názor nebo 

opoziční názory, tak je potřeba říct a vyzvednout, že prezentace pro nás, pro zastupitele byla 

několikrát, nejen pro předsedy klubů 

- to, co tady předvedl představitel domova, tak jste sami viděli, že tam bylo už dubnové datum, 

takže za nás jsem to viděl já, viděl to kolega Kouba, mezi zastupiteli to bylo prezentováno 

- ano, p. primátore, zase musím dát za pravdu kolegovi Tužínovi, protože v minulosti se na 

všechny tyto důležité projekty dělala veřejná slyšení 

- a vy víte moc dobře, zastupitelé, kteří jsou tady napříč, když půjdu ještě zpětně do nákupu 

Chemoprojektu, jak to bylo bouřlivé téma, to veřejné slyšení tehdejší vedení radnice 

absolvovala, ať byl názor občanů jakýkoliv – versus spalovna, versus protipovodňové opatření 

atd. 

- takže to tady ta absence určitě je, protože bavíme se mezi sebou a podle mě přesvědčujeme 

přesvědčené 

- to, co říká p. náměstek, i představitel domova s tím výběrovým řízením, tak víme jak to bylo, 

bylo vyhlášené výběrové řízení, přihlásila se pouze jedna jediná společnost, byla to právě tato, 

výběrové řízení bylo zrušeno a teď je to napřímo nabízeno dané společnosti 

- nic v tom nehledám, my, jako ODS po těch debatách, pokud nám bude jasně odpovězeno, kde 

se ztratila ta garance těch zhruba 70 míst z těch 110, protože to se vytratilo už z té prezentace 

- a moc dobře vnímám, co říkal představitel domova, tak přece jenom se od prvopočátku říkalo, 

že bude tam 110 lůžek, z toho zhruba 60-70 bude pro naše spoluobčany 

- vy jste to teď správně řekl, to nelze garantovat, to prostě nelze garantovat, to je náš názor, ale 

byli jsme dlouho přesvědčováni o tom, od té doby, co jste přišli prvně do Přerova, že to tak 

bude a ta garance nikde není, takže to je jediný problém, který s tím máme 

- a to, co říkali kolegové napříč politickým spektrem – je to horký brambor v centru města a 

nicméně je tady znalecký posudek, je tady nabízená cena, bylo výběrové řízení, přihlásil se 

pouze jeden jediný uchazeč, má tady smysluplný projekt, a ač to má nějaké otazníky typu 

veřejného projednání, tak pojďme se na tom domluvit, možná jsme měli debatovat dřív než je 
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dnešní zastupitelstvo, každý z vás měl tu možnost navštívit jak p. primátora nebo 

odpovědného náměstka a sáhněme si do svědomí, kdo z nás to udělal 

- takže nebuďme tady teď zas tak úplně morálně chytří, že se má to, nebo že se má ono, tolik let 

se hledá využití toho objektu, to využití tady je a já tam mám pouze dva otazníky – 70 míst 

pro naše spoluobčany a to veřejné projednání 

- toť vše za nás, jako za ODS 

 

p. Tomaníková 

-  patřím k těm zastupitelům, kteří byli ve skupině, která se jela podívat do tohoto zařízení a 

musím říct, že ta péče, která tam byla, na mě udělala dobrý dojem 

- o klienty je tam velice dobře postaráno, samozřejmě, že chápu i potřebu, kterou my máme ve 

městě 

- uvědomme si, že máme přes 700 žádostí do zařízení, a že jsme rádi, když do některého 

zařízení naše občany převezme třeba Tovačov nebo kterýkoliv jiné město nebo zařízení 

- byli jsme tam s kolegou Symerským, hrozně se nám to líbilo 

- na druhé straně chápu kolegu Passingera z hlediska dopravy, která tam vznikne, protože v té 

lokalitě bydlím a mnohdy je problém, aby se tam dostali popeláři nebo hasiči apod. 

- ale věřím, že po konzultaci o tom projektu dojde k řešení tak, aby tato lokalita byla ošetřena, 

aby se tam nezhoršilo prostředí pro naše občany 

- ale vezměme v úvahu i ten zdravotní a sociální aspekt, který by měl zvítězit 

 

Ing. T. Dostal 

- také musím za nás prohlásit, že podporujeme samozřejmě tento projekt, taky jsme si to 

přečetli, byli jsme pozváni na jednání, bohužel z časových důvodů jsme se nemohli zúčastnit 

- jsem rád, že tady aspoň v krátkosti proběhla prezentace, kde bylo nastíněno, vysvětleno, ten 

hlavní záměr a hlavní body tohoto projektu 

- vysvětlila se tady situace kolem parkování, které by nemělo zasáhnout tedy do současného 

stavu parkování, ten počet přijíždějících vozidel 

- i ta „nešťastná“ křižovatka nebo propojení, že to je pouze propojení pro sanitní vozy, jenom k 

tomu jednomu rohu tady této místnosti, pro nikoho jiného, takže ta doprava by se tam 

nezvýšila 

- tady ten nástin, co tady byl, tak vypadalo to zajímavě, bylo to i vlastně zelené, polovina 

budovy je v podstatě se střechou, takže ta střecha by se pouze udělala jakoby dostavba, takže 

ta výška by se ani na té jedné části v podstatě nezvětšovala, pouze na té druhé části, 

samozřejmě, vypadalo by to zeleně 

- všichni víme, že po povodni se v podstatě v celé délce té ulice dělaly nástavby na těch 

panelových domech, takže tam se to jedno patro zvyšovalo, samozřejmě tím se zvýšila i 

doprava v té lokalitě – takže toto pro mě bylo nějakým způsobem vysvětleno 

- já když jsem se potom díval, tak i p. Tužín naznačil nebo narazil na to, na jednotlivé články té 

kupní smlouvy – tak opravdu se chci zeptat s plnou vážností – ten bod 3, kde se město 

zavazuje, že… a teď je tam vyjmenována spousta bodů, že nebude budova zatížena 

ekologicky, že nebude zatížena přes civilní obranu, a já nevím další všechny možné body 

- jsme si jisti, že tady toto všechno i včetně územního plánu, jsme schopni splnit? 

- protože v dalším bodě 6 jsou sankční ustanovení a tady opravdu, jak zmínil kolega Tužín je 

100 tisíc, když něco, 100 tisíc když něco, milion když něco – je to opravdu v poměru té ceny 

15 milionů, tak pak když nesplníme jeden bod, tak mají nárok na milion Kč, já chápu, že chtějí 

ochránit svou investici, ale zdá se mi to teda opravdu jaksi až nevyvážené 

- takže spíš se ptám na toto propojení vzhledem k městu, jestli je to pro nás až tak výhodné, 

nebo jsme si tak jisti, že všechno splníme 

 

p. Jandová 

-  také nemám problém s náplní, o které se tady bavíme v budově Chemoprojektu 

- trošku mám problém s tím, že Chemoprojekt v té podobě v jaké se tady nachází, je vlastně 

poslední zbytek určitého typu architektury 
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- my v Přerově máme trošku problém se zachovanou architekturou – koneckonců přišli jsme 

v blízkosti o budovu Komuny a díky tomuto problému si myslím, že nakonec jsme neprodali 

ten Chemoprojekt 

- tak já bych se chtěla zeptat, jestli konzultoval investor architektonickou podobu s městem 

Přerovem a jestli je možné se o té podobě úprav bavit s městem, kdyby město Přerov mělo 

jakési představy o větším zachování té podoby tak, jak ji teďka známe – tak to je můj první 

dotaz 

-  pak bych se chtěla zeptat, jaký je poměr té ubytovací části a těch ostatních prostor v tom 

projektu, jestli se to dá tak zjednodušeně říct, že je to třeba 50 na 50 v té budově, nebo v jiném 

procentuálním poměru 

- bohužel jsem ten projekt neviděla podrobněji 

 

náměstek primátora Košutek 

- krátce k dotazu p. Tomáše Dostala – tyto podmínky město splňuje už dnes, tato stavba je 

v souladu s územním plánem 

- není tento předmět smlouvy předmětem nedořešený restitučních nároků, tak, jak je to 

podrobně popsáno 

- jediné, co město bude muset udělat, tak ukončit výpůjčky a nájmy tady v této budově, tam 

jsou smlouvy uzavírány běžně na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, takže určitě 

tady toto město zvládne 

 

Mgr. Kouba 

- já bych chtěl opravdu slyšet odpověď na ty naše dotazy 

- p. Žádník to sice zodpověděl, ale chtěl jsem to slyšet od předkladatele nebo od města, jestli 

opravdu můžeme v rámci tohoto projektu garantovat ta místa pro Přerováky, a jestliže tomu 

tak opravdu není, protože by se jednalo o diskriminaci, abyste nám to tady řekli, že to není 

možné garantovat, ale prostě chceme tu odpověď slyšet a chceme ji slyšet od předkladatele a 

od města 

- pravděpodobně ani nechcete odpovídat, proč nebylo veřejné slyšení, ale to já si dokážu 

představit, proč asi nebylo, ale opět by mě to zajímalo, proč pro tak důležitou věc nebyla 

pozvaná veřejnost, a také bych chtěl slyšet odpověď teď ještě před hlasováním 

- dále jsem hledal vyjádření odborníků, kteří by mi pomohli s hlasováním, tak bych se chtěl 

zeptat, jak se k tomu staví výbor VPRID, protože jsem hledal a nenašel jsem vyjádření, a 

stejně tak by mě zajímalo, jaký je postoj právního oddělení města Přerova k té smlouvě, 

protože jsem také nenalezl vyjádření k té smlouvě 

- takže mám tady 4 body a doufám, že to uslyším před tím, než bude hlasování 

 

p. B. Passinger – faktická 

-  chtěl bych jenom doplnit nepřesné informace – kromě toho, že jsme viděli s úplně jiného 

pohledu projekt a vypadalo to trochu jinak, nyní jsme to neviděli, to je taky pro mě zajímavé, 

ale podstatné 

- co se týká vozidel, tak jestli tam najede 60 – 80 zaměstnanců, předpokládejme, že nebudou 

jezdit do práce na kole, a že tam bude 100 pacientů nebo 100 lůžek, tzn., že tam budou jezdit 

děti těchto rodičů, takže nevím, kde jste vzali číslo 28 atd. 

- a co se týká nájezd křižovatky – jednoznačně je to hlavní cesta, průtah městem Přerovem, do 

leva se nedá odbočit a nahoru najíždět, budete se zpátky křižovat minimálně s kolem a s 

chodcem 

 

host – Ing. Radek Žádník – výkonný ředitel společnosti Domov Alzheimer 

- p. Passinger byl na té naší prezentaci, viděl tu samou prezentaci, byly k tomu ještě na stole 

studie toho objektu, takže nic nového tady dneska nezaznělo 

- to, že člověk s Alzheimerovou nemocí nedojíždí denně do pobytové služby, to je určitě 

každému jasné 

- byl tu dotaz paní zastupitelky, jestli jsme konzultovali s úřady města Přerova jaksi tu stavební 

část, tak odpověď je ano – ta předběžná konzultace proběhla  
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- bylo tady i řečeno to, že ta přístavba nebude dosahovat výšky toho hřebene té střechy dnes, 

takže v té absolutní výšce, bude ten objekt nižší, samozřejmě ta střecha, jak je sklopená, tak ta 

přístavba bude trošku do šířky, takže objemově to bude trošičku jinak, ale ty konzultace 

proběhly, proběhly i s odborem dopravním, a to odbočení pro tu sanitku je skutečně možné a 

nebude to způsobovat žádné zásadní komplikace 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

- jen krátká odpověď p. Koubovi – neřešilo to oddělení právní, protože to řešilo oddělení 

majetkoprávní, kde jsou zaměstnáni 4 právníci 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ano, bylo to kvalifikovaně projednáno naším majetkoprávním oddělením odboru majetku, 

které se zúčastnilo trvalé konzultace, trvalých protinávrhů a návrhů 

- myslím, že ten text obou smluv je vyvážený a právně udržitelný pro město 

 

host – Ing. Radek Žádník – výkonný ředitel společnosti Domov Alzheimer 

- ještě tu byl dotaz na poměr těch obytných prostor k tomu zbytku 

- vy, co jste viděli prostory v Darkově, tak můžete potvrdit, že myslíme i na to, a je to filozofií 

naší služby, že klient jde na snídani a potom se nevrací na pokoj a má u nás dopolední 

program až do oběda, takže my musíme mít nadimenzovánu i tu infrastrukturu, i ty místnosti, 

my tomu říkáme společné místnosti, kde klienti trávní ten volný čas, kde jsou rozděleni do 

skupinek podle svého zdravotního stavu a s nimi probíhají ty aktivizační programy během 

dopoledne i během odpoledne 

- takže dá se říct, že pokoje samotné představují zhruba 50-60% plochy, potom je tam 

samozřejmě infrastruktura pro zázemí gastroprovozu, prádelna, jídelna a aktivizační místnosti, 

pak jsou tam prostory pro zdravotní sestry, sesterny, a pro pečovatele a samozřejmě 

významnou, asi 15% představují cesty, tzn. chodby, schodiště, výtahy 

- takže asi takto je ten objekt koncipován 

- můžu vás ujistit, že je koncipován tak, aby byl efektivní a zároveň, aby naprosto plně sloužil 

svému účelu a každý s klientů tam měl dokonalý komfort 

- pokoje budou dvoulůžkové a budou dva dvoulůžkové pokoje a budou disponovat jednou 

společnou koupelnou pro ta 4 lůžka 

 

Mgr. Kouba – faktická 

- děkuji za odpověď p. tajemníkovi, nicméně já jsem vznesl 4 dotazy, na 3 mi nebylo 

odpovězeno, prosím, odpovězte mi, děkuji 

- my to opravdu chceme vědět a slyšet před našim hlasováním 

- tak znovu prosím – proč nebylo veřejné slyšení, může město garantovat těch 70 lidí pro 

Přerováky – natvrdo, třeba ne, ale řekněte nám to, prosím, nám to říkal p. Žádník, ale řekněte 

nám to vy, jako předkladatelé a konzultace VPRID, také mi nikdo neodpověděl, jestli bylo 

konzultováno a v případě, že ne, proč ne 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil - faktická 

- já myslím, že k tomu bodu 70 lůžek napevno, jsem se vyjádřil už někdy na začátku 

- nicméně předpokládám, že DA to bude mít podobně ošetřeno jako my v domově na 

Kabelíkové ulici, tzn., že máme různá kritéria, jako je soběstačnost, jako je trvalý pobyt, ale 

není to dáno napevno, prostě rozhodují nějaké body, které potom určí, kdy ten klient tam 

půjde nebo ne 

- předpokládám, že to tak bude míst podobně i DA 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Kouba my nemůžeme obecně vyloučit občany EU, chovejme se tak, jak říká evropské 

právo, jsme si rovni a je možné, že v tomto domově přijmeme občany z Belgie, bude-li 

splňovat kritéria 
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host – Ing. Radek Žádník – výkonný ředitel společnosti Domov Alzheimer 

- máme na našich 180 lůžkách jednoho zahraničního klienta, je to občan Spolkové republiky 

Německo, je to proto, že v Praze žije jeho rodina, jeho děti, jeho vnoučata 

- věřte mi, že do Přerova nebudou jezdit Němci, Poláci, Belgičani jenom proto, že tady 

postavíme DA 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ale tito občané EU jsou rovni občanům města Přerova 

 

Ing. Hermély 

- pokusím se odpovědět kolegovi Koubovi 

- za výbor VPRID – upřímně řečeno, v této chvíli si nevybavuji, že by výbor VPRID k tomu 

přijal nějaké usnesení, přeci jenom těch výborů od té doby za zhruba rok a půl bylo poměrně 

dost 

- vybavuji si teďka z hlavy jedinou věc, že jsem osobně na zasedání VPRIDu informoval o 

proběhlé prezentaci tohoto záměru a mám i pocit, že jsem předkládal i nějaké prezentační 

materiály o těch referenčních provozech, které vlastně zájemce nebo budoucí kupující 

provozoval, ale v tuto chvíli si opravdu nejsem jistý, jestli nějaké usnesení k tomu bylo 

- každopádně při nejmenším tuto informaci o té proběhlé prezentaci jsem členům výboru 

přednášel nebo sděloval 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil – faktická 

- není tady paní Vránová, tak já bych mluvil tady ještě za výbor sociální, který tento prodej také 

jednoznačně podpořil 

- co se týká předsedů klubů, všichni byli 2x pozváni a proběhl i dostatek informací ve všech 

médiích, takže myslím, že to bylo dostatečně prezentováno 

- to, že p. Tužín za mnou nepřišel, za to já bohužel nemůžu 

- ale jak p. Passinger, tak i ostatní o tom věděli a předsedové byli pozváni  

 

p. Zácha – faktická 

-  my jsme na 4x stejně položenou otázku, p. primátore, od vás dostali na počtvrté tu odpověď, a 

i když nejsme schopni garantovat, že to bude pro naše občany, ale je to přesně, jak říkáte a 

potvrzujete slova představitele domova, tak my tento projekt podpoříme 

 - ale kdyby se odpovědělo napoprvé položenou otázku, tak jsme si mohli ušetřit technické 

 

Ing. Tužín – faktická 

- ve stručné reakci – je úplně jedno, jestli p. Tužín přišel nebo nepřišel, podle mě poslat email 

všem zastupitelům, to je otázka jednoho kliknutí, tak nevím, jestli je to pro náměstka Navrátila 

tak obtížné, ale není to meritum věci  

- meritum věci je to, že mělo proběhnout veřejné slyšení, kterým jste se kasali, jako koalice, jak 

je budete dělat, a neproběhlo a neustále nezazněla otázka proč 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- nikdo další se do diskuse nehlásí, uzavírám diskusi k bodu 3.2.2 

- usnesení je ve 4 bodech, ale před tím musíme reagovat na protinávrh p. zastupitele Břetislava 

Passingera 

 

ZM po projednání odkládá rozhodnutí o záměru stat.města Přerova – úplatný převod 

nemovitosti Chemoprojektu z vlastnictví st. města Přerova za účelem poskytování registrované 

soc. služby Domovy se zvláštním režimem a zároveň schvaluje přikázání  VPRID projednat 

prodej objektu a vypracovat stanovisko k prodeji Chemoprojektu: 

a) Zda tento prodej nezhorší rozvoj této lokality 

b) Vyhodnotit zda prodejní cena objektu Chemoprojektu není podhodnocená již 

k významu této lokality 
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c) Vyhodnotit dopravní změny v této lokalitě a zajistit vyjádření vlastníka komunikace 17. 

listopadu k navrženým dopravním změnám po prodeji. 

 

- …schvaluje přikázání – myslím, že to je nešťastný obrat – ukládá odboru, když už, je to jeho 

orgán – může být p. Passinger? 

- děkuji, takže ukládá PRIDu projednat prodej objektu… 

 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. B. Passingera: 8 pro, 18 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen  

(Mgr. Vránova, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 29 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. 

Vránova, Ph.D.) 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:30 – 16:40 hodin 

 

 

 

1115/39/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova -  

části  pozemku p.č. 5734/20 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 5734/20 ost. plocha v k.ú.  Přerov, geometrickým plánem č. 6652-182/2017 

označené jako pozemek p.č. 5734/31 o výměře 96 m2 v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků 

jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 2456, 2457, 

2458, 2459 stojícího na pozemku p.č. 1520/2 v k.ú. Přerov, příslušného k části obce Přerov I – 

Město, za cenu v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 07/18 ve výši  

129.600,-  Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, a to následovně: 

 

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 

  

2456/1             byt                       490/12324 

2456/2             byt                       490/12324 

2456/3             byt                       490/12324 

2456/4             byt                       490/12324 

2456/5             byt                       490/12324 

2456/6             byt                       490/12324 

2456/101         nebyt. prostor      573/12324 

2457/1             byt                       490/12324 

2457/2             byt                       490/12324 

2457/3             byt                       490/12324 

2457/4             byt                       490/12324 

2457/5             byt                       490/12324 

2457/6             byt                       490/12324 

2458/1             byt                       490/12324 

2458/2             byt                       487/12324 
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2458/3             byt                       490/12324 

2458/4             byt                       487/12324 

2458/5             byt                       490/12324 

2458/6             byt                       487/12324 

2459/1             byt                       490/12324 

2459/2             byt                       490/12324 

2459/3             byt                       490/12324 

2459/4             byt                       490/12324 

2459/5             byt                       490/12324 

2459/6             byt                       490/12324 

 

 

Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kupní smlouva, dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování : 31 pro, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni (Mgr. Vránova, Ph.D., p. Jandová) 

 

 

1116/39/3/2018 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. schvaluje 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) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

J.M. za kupní cenu ve výši 5.000.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle přílohy. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Vránova, Ph.D., p. Jandová) 

 

 

1117/39/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. st. 541 a částí pozemku p.č. 239/7, oba v k.ú. 

Předmostí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, zastupitel. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova č. 969/33/3/2017 ze dne 20.11.2017 tak, že nově 

zní:  

 

schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 541 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 795 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, obč. vyb. a částí pozemku p.č. 239/7 ostatní plocha, dle geometrického 

plánu č. 1204-107/2016 označených jako p.č. 239/7 ostatní plocha o výměře 2717 m2 a p.č. 239/32 

ostatní plocha o výměře 467 m2 vše v k.ú. Předmostí z majetku FKK spol. s r.o., se sídlem Přerov, 

Dluhonská 43, IČ: 61943738 do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 

maximálně 5.371.650,- Kč, t.j. 1350,- Kč/m2, za podmínky zajištění finančních prostředků a uzavření 

kupní smlouvy ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

1. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu, jakož i právnímu jednání podpisu návrhu na vklad 

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

- jestli dovolíte, abych předešel různým diskusím o ceně, tak já bych doplnil návrh na usnesení, 

a to v bodě 1 „…a to za dohodnutou kupní cenu ve výši maximálně 5.371.650,- Kč 

-  je to potom, pokud to takto schválíme, je to na vedení města o jednání s majiteli, jestli tam 

bude ještě možná nějaká drobná korekce nebo nebude 

- já nejsem uvolněný funkcionář, abych jednal za město, takže dávám tady návrh a prosím o 

podporu tohoto materiálu 

 

Ing. T. Dostal 

- jsem rád, že se tento materiál znovu objevil na stole po neúspěšném hlasování, pokud to tak 

můžu říct před půl rokem, plus mínus,  

- se tato otázka znovu otevřela na místním výboru, který jsem členem a už po uzavření zápisu 

jsme o tom diskutovali a bavili jsme se, co s tím dále, jestli znovu apelovat na město, a kdy a 

v jaké fázi 

- teď mluvím samozřejmě sám za sebe, ale jako člen osadního výboru mohu říct, že osadní 

výbor vždy podporoval koupi tohoto pozemku nebo hotového v podstatě parkoviště, které 

odlehčí celé této lokalitě 

 

p. Pospíšilík 

-  je to výjimečná plocha v místě, kde máte kousek hřbitov, kde máte kousek lékaře, lékárnu, kde 

možná do budoucna bude Mamutov jako záchytné parkoviště 

- na dětském hřišti v Předmostí parkují auta, jak říkal správně předkladatel, městská policie tam 

jezdí na udání, dává botičky a pokuty, takže si myslím, že se také odlehčí obyvatelům, kteří 

mají za svými domy víceméně průmyslovou plochu se stavebním materiálem nebo 

s materiálem potřebným pro stavebnictví, kde se jim víceméně taky tato situace zklidní, pokud 

tam udělají nějaké drobné úpravy a oddělí se parkovací plocha od těchto nemovitostí, tak si 

myslím, že to bude velmi dobrý počin, pokud se to podaří schválit 

- další věc s tou plochou – to je plocha, která je uvnitř zástavby, ať už jsou tam panelové domy 

nebo rodinné domy, kde tam stejně nejde nic moc jiného vybudovat, takže si myslím, pokud se 

to schválí, tak to bude dobře 

 

Ing. arch. Horký 

- já ten nákup podporuji také, stejně jsem hlasoval už  i při předcházejícím hlasování 

- nicméně nedivím se, že to prochází všemi koordinačními skupinami, výbory, komisemi, když 

všichni milujeme svá autíčka, a tak chceme je mít kde zaparkovat 
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- myslím si, že by bylo vhodné zabývat se také tím, aby polovina, možná třetina těch 

parkovacích míst mohla být vyhrazena pro ty obyvatele, kteří si to zaplatí, aby měli jistotu, že 

tam vždycky to svoje místo najdou, za cenu garáže 500 až 1000 Kč měsíčně 

- snad jenom poznámka k tomu materiálu – na konci si tady čtu – přijetím navrhovaného 

usnesení by tak došlo k souladu stanovisek poradních orgánů zastupitelstva města se stavem 

faktickým – osobně mi to přijde trochu úsměvné, vždyť přece usnesení zastupitelstva nemusí 

být v souladu, tady z toho cítím něco, jako že se snažíme dostat do souladu se stanovisky 

poradních orgánů, takže to tam bylo trošku na víc 

- nicméně za mě podporuji tuto cenu, ta místa nepostavíme a mohou vzniknout velmi rychle, 

což je efektivní 

 

Ing. Hermély 

- z pozice předsedy výboru PRIDu, máte v důvodové zprávě stanovisko 

- já tento návrh předkladatele velmi vítám, my jsme začátkem tohoto roku, někdy na březnovém 

zasedání výboru tuto otázku také znovu otevřeli a v podstatě se domnívám, že pokud by 

kolega zastupitel dneska tento návrh tady nepředložil, tak patrně na příštím zastupitelstvu bych 

byl asi pověřen našim výborem, abych toto předložil já 

- takže já to vítám, stanovisko VPRID je silně doporučující, od minulého doporučení bych snad 

pouze doplnil to, že nám uteklo zase několik měsíců času, a ta „nabídka“ od toho majitele 

nemusí být navěky 

- pokud by to dneska neprošlo, tak další možná třetí šance už se nemusí, a velmi 

pravděpodobně, se nemusela opakovat, protože jsem zaregistroval na internetu nabídku 

realitních kanceláří, teďka už nevím, která to byla, že už se dokonce snad po částech nabízí 

prodej tohoto pozemku 

- takže myslím si, že dneska máme, možná, poslední šanci pro to Předmostí, tuto záchytnou 

parkovací plochu pořídit 

- navíc se odvolávám na koncepční materiál Plánu udržitelné mobility města, kde v podstatě 

hovoříme o parkovacích plochách, o budování parkovacích ploch, ale záchytných parkovišť, a 

tato plocha je z tohoto pohledu naprosto v souladu s tímto strategickým materiálem a 

v podstatě i za velmi rozumný peníz 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já bych se vrátil k tomu poslednímu jednání, kde jsme to řešili, my jsme to neschválili nikoliv 

proto, že bychom nepřáli předmošťákům lepší parkování, ale kvůli té ceně, a ta cena proti 

poslednímu jednání zůstala stejná, ta se nezměnila 

- a řekněme si, že za ty peníze, které za to parkoviště budeme kupovat, tak ty nám určitě budou 

chybět někde jinde 

- já si myslím, že prostor pro to jednání o ceně pořád ještě je, že to není poslední šance, jak tady 

zaznívá, proto bych měl návrh na usnesení, který je kompilací těch dvou bodů, a ten návrh na 

usnesení je: pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k jednání o úplatném pozemku 

p.č….atd., z toho prvního odstavce až ve výši 4 376 900 Kč, tj. 1100 Kč/m2 

- stejně dneska nemáme rozpočtové opatření, čili budeme to schvalovat popřípadě na příštím 

jednání zastupitelstva, pokud se nepodaří tu cenu domluvit lepší, tak se k tomu vrátíme i 

s rozpočtovým opatřením na příští jednání 

 

p. Zácha – faktická 

-  to se trošku omlouvám, protože opravdu nevím, jak tady se jako zpravodaj hlásit, abych mohl 

reagovat, protože mám samozřejmě právo na tu reakci, ať to nezapadne v tom konceptu 

- já p. náměstku rozumím návrhu na usnesení věcně nicméně zastupitelstvo 20.11.2017 

neschválilo tento záměr 

- a řekněme si popravdě, od listopadu minulého roku do této chvíle byla hromada času, kdy 

prostě kdokoliv nebo kompetentní osoba za daný resort mohla jednat, mohla vyvinout tu 

iniciativu, ta nemusela přijít tady napříč politickým spektrem, a ono se tak nedělo 
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- s tou cenou -  já jsem tam naschvál upravil to maximálně, protože já odmítám jednat, já tu 

kompetenci nemám, jsem zastupitel jako každý z vás, ale já nejednám s majitelem pozemku a 

nebudu s ním vyjednávat, jestli o 10 Kč víc, nebo jestli o sto nebo o tisíc 

- my víme všichni, že prostě ty představy, které tady v minulosti byly – 600, 500, nepadly na 

úrodnou půdu 

-  ta jednání mohla probíhat opravdu několik měsíců 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. zastupiteli faktická, teď už je to diskusní 

 

p. Zácha – faktická 

- ale p. primátore, já jsem zpravodaj materiálu, takže mohu komentovat 

- já jenom dokončím tu myšlenku, takže myslím si, že jednací prostor byl, jednat se mohlo, 

návrh na usnesení jsem dal a prosím o podporu 

- a to, co říkal kolega Horký – je to návrh, je to okomentováno na závěr, samozřejmě jsem těžil 

z těch poradních orgánů zastupitelstva a tam se opírám o to, že všechny ty poradní orgány byly 

pro nákup této plochy 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- příště se prosím přihlaste ne do faktické, ale do diskuse 

 

Mgr. Rašťák 

- já se připojuji k tomu, co tady řekl předkladatel toho návrhu 

- bylo dost času, tady ten protinávrh náměstka Měřínského je úplně zbytečný, protože nám 

komplikuje tu situaci 

- my jsme měli toto už odhlasovat před půl rokem bez těch zásadních podmínek, půl roku se 

mohlo jednat, jestli jste vy, jako vedení města chtěli jednat o nějaké ceně nebo o tom, ale 

v podstatě to, že občané v Předmostí ten prostor a potřebu parkování – to víme dlouhodobě, 

víte to vy, víme to my všichni, a jestli je tady pořád tato možnost odkoupit tyto pozemky, tak 

je proboha odkupme 

- nedohadujme se jak prostě někde na trhu, ten majitel má v podstatě jasno, chce prodat, nabízí 

jasnou cenu, nekoupíme-li my, koupí někdo jiný 

- a bylo tady jasně zdokumentováno, že ta cena, s ohledem na ty naše záměry není nějak 

přemrštěná a není nějak vysoká 

- takže já doporučuji a náš klub bude hlasovat pro návrh předložený zastupitelem Záchou 

 

Ing. Střelec 

- když jsem se díval na tento materiál, tak jsem si říkal, co obsahuje nového proti tomu 

materiálu, který tady byl 20.11. 

- de facto neobsahuje nic, protože jsem čekal, že tam bude něco nového, protože je tady nově 

předkládán 

- takových usnesení, které toto zastupitelstvo nepřijalo, jsou tady desítky, takže jestliže se 

dostáváme do stavu, že jsme něco před půl rokem neschválili, a teď to chceme přeschvalovat, 

tak to něco evokuje, ale budiž 

- takže je to za stejné peníze, je to na stejném místě, a jenom říkám jednu věc, v žádném případě 

nezazlívám a chtěl bych, aby občané místní části Předmostí to parkoviště měli 

- ale pokud já vím, všichni, co jste tady, a byli jste toho 20.11., tak jste se už k tomuto mohli 

vyjádřit 20.11., protože ta diskuse, pokud si vzpomínám, o té ceně byla stejná a stejně se tam 

řešilo, ano, kupme to za tuto cenu, protože to může někdo prodat někde jinde 

- takže já se nevyjadřuji, jestli ano nebo ne, ale mě jenom překvapuje, že ti samí zastupitelé, 

kteří toho 20.11. minulého roku neschválili za tu cenu, by to teď kupodivu chtěli schválit 

- takže se situace změnila, v Předmostí je více aut, více počet obyvatel nebo má Předmostí jiné 

priority? Co takhle třeba Tyršova ulice, která je tam v havarijním stavu, kde bychom těch 5 

milionů potřebovali taky 
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- takže já jak deklaruji celé tří a půl leté působení – já mám názor konzistentní, takže jak jsem 

hlasoval 20.11.2017, tak budu hlasovat 21.5.2018 

- a jenom by mě potom zajímalo, jak ti, co byli proti, protože jak jsem se díval, tak pro bylo 

pouze 16 zastupitelů, 3 asi nebyli přítomni, tak jsem zvědavý, jako co vedlo ostatní zastupitele 

k tomu, že třeba změní ten svůj názor, protože já si myslím, že situace z listopadu 2017 je 

stejná jako z května 2018 

- znovu říkám ano, myslím si, že by tam bylo potřeba parkovacích míst, ale myslím si, že i 

priority Předmostí, kde je potřeba rekonstrukce tolika cest a tolika chodníků, jsou z mé strany 

trošku jinak postaveny 

 

p. B. Passinger 

-  samozřejmě plně souhlasím s tímto projektem, i náš klub ho podpoří 

- akorát si myslím, že ten materiál měl být předložený dřív, podle jednacího řádu, ne až 18.5. 

- a hodně by mě zajímalo, zda tento projekt, tzn., nákup tohoto parkoviště nezasáhne do, vámi 

tehdy velmi obhajovaného, projektu vzniku Mamutov 

 

Ing. Mazochová 

- já bych k tomu jenom chtěla říct, že jsem hlasovala při posledním hlasování pro nákup tohoto 

pozemku 

- v Předmostí jsem dlouhodobě bydlela a tuto oblast pro parkování dobře znám, ale jsem 

přesvědčena, že stejně jako město mohlo jednat, tak mohli i majitelé prodat 

- a je tedy vidět, že tato cena činí tento pozemek velmi těžko prodejný, proto budu podporovat 

návrh našeho náměstka Měřínského 

 

Ing. T. Dostal 

- jenom k p. Střelcovi a potažmo k p. Mazochové – změnila se v podstatě v tom návrhu jedna 

věc, a ta je tam teď podtržená, je tam to slovíčko maximálně 

- takže já si myslím, že všichni víme, co to maximálně znamená a tudíž protinávrh p. 

Měřínského, který podal, mi připadá v tuto chvíli nadbytečný 

- takže ten prostor na jednání o ceně tam samozřejmě má, až do této výše 

- takže já bych ho požádal, jestli nezváží tady ten svůj návrh a může začít na ceně úplně jiné a 

maximálně může skončit na ceně, která je tady v tomto návrhu 

 

Ing. Kohout 

- já jsem tu diskusi o tom parkovišti minule vnímal jako pokus dojednat cenu, tzn., to je proces, 

který běží v prostoru a čase, to jsou ty možné změny, které jsme očekávaly, a které nepřišly 

- nemám informace o tom, jestli se jednalo, nebo nejednalo 

- kusé informace o tom, že prodejce nekontaktoval město, jediný, kdo za prodejce tvrdě lobuje 

je tady ODS, která už předtím vytahovala cenu nahoru k té kýžené částce 

- já bych taky někdy chtěl podnikat a mít za sebou politickou stranu, která prosazuje moje 

zájmy na zastupitelstvu 

- ale myslím si, že to jednání chtělo mít intimitu, a ono ji nemělo, tzn., když tady někdo přijde a 

narazí tu na zastupitelstvu na veřejném jednání cenu maximální, tak já bych chtěl vidět, kolik 

si vsadíte na to, o kolik to snížíme pod tu maximální cenu 

- Strojař měl taky maximálně, za kolik se to zobchodovalo? 

- a to jsou přesně ty momenty, které uzpůsobují to, jakým způsobem my se občas dostáváme 

k majetku 

- já se pokusím hlasovat tak, abych Předmostí nepřipravil o to parkoviště, ale ten proces, který 

tady proběhl na zastupitelstvu a v těch vlnách, jak se vrací, se mi ale vůbec nelíbí 

- přemýšlím, kdo je dobrým hospodářem ve vztahu k majetku města, a kdo ne 

 

náměstek primátora Košutek 

- chtěl bych prostřednictvím p. předsedajícího požádat p. zpravodaje o doplnění informace – 

slyšeli jsme, že to vychází zhruba 42 tisíc Kč na jedno parkovací místo 
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- neporozuměl jsem, jestli do této ceny započítal pouze pozemek, a nebo i další, následné 

stavební úpravy, které budou nutné a nebudou levné zrovna, protože všichni víme, jak jsou 

stavební práce drahé a tam by se musely provádět další stavební úpravy, dopravní značení atd. 

 

Ing. Vrána 

- samozřejmě jsem pro budování parkovacích míst, konkrétně v Předmostí je jich opravdu 

nedostatek 

- ale jenom taková technikálie – prostě pořád nerozumím tomu slovíčku maximálně, já si 

myslím, že to nic neřeší, protože pokud se teďka na televizi dívají majitelé pozemku, tak ať to 

tam je nebo není, tak pokud by toto usnesení bylo přijato, tak vědí, že město má povinnost se 

dohodnout až do výše 5 371 tisíc Kč 

- ať to tam je nebo není, stejně to dopadne pořád stejně, ať tam to maximálně je nebo ne 

- já to samozřejmě podpořím, protože jsem to podpořil i minule, jsem si vědom, že Předmostí to 

potřebuje 

 

p. Zácha 

-  kdybych náhodou neodpovídal na všechny dotazy, tak se ptejte znovu 

- ale já začnu samozřejmě, a to poprosím p. primátora – p. kolego Kohoute, já se opravdu ostře 

ohradím proti tomu, jak tady pořád v této souvislosti napadáte ODS, a to, že jsme lobbisti 

- my nejsme v tomto případě opravdu ani jejich prodlouženou rukou, ani jejich společníky, ani 

nic 

- ta částka, vy říkáte maximální částka, jestli jste dobře četli ten materiál, tak víte, že se 

začínalo, jestli se nepletu na 1500 Kč, to je ta maximální částka, ne 1350 Kč 

- jestli jste dobře poslouchali, tak až na, řeknu, jednu, dvě hnutí, je tady podpora napříč 

politickým spektrem, takže nejenom ODS 

- toto mě hrozně vadí, já jsem tady nikdy nikoho nenapadal, ani z minulosti, ani ze současnosti, 

prosím, chovejme se k sobě korektně, mysleme si o sobě, co chceme, ale chovejme se 

korektně 

- tady je to v zájmu Předmostí a těch občanů 

- co se týká Mamutova, jestli je to v rozporu nebo není – dle mého názoru to nezasahuje do 

tohoto projektu a není ti v rozporu s projektem, který, jestli se nepletu, svým způsobem stojí 

na místě a nikam se za poslední měsíce nebo roky nepohnul 

- co se týká stavebních úprav – p. náměstku Košutku – já neumím věštit z křišťálové koule, 

v projektu regenerace se hovoří o 200 parkovacích místech, kdyby tam mohlo vzniknout 

- kdyby tam vzniklo 200 parkovacích míst děleno tuto částku, tak je to poměrně nižší část 

- já jsem se tam byl podívat, já se domnívám, že 200 parkovacích míst, a nejsem odborník na 

dopravu, tam nedostaneme, třeba ano, já nevím, je to v projektu 

- já si myslím, že reálných je tam 120, pokud vydělím jenom tu cenu kupní za pozemek, tak se 

dostaneme na tu částku, o které jsem hovořil, dopravní značení atd., ale ten projekt není 

zpracován, ale oba dva víme ze znalosti problému, že to nejsou částky v milionech 

- p. kolega Střelec – nezměnilo se nic od minulého zasedání zastupitelstva, myslím si, že každý 

z nás má právo tady předložit materiál, ať je to upgradovaný materiál, tak se na tom netočme 

- mě to prostě dlouhodobě leží na srdci, díval jsem se na hlasování posledně, říkáte minimálně 

16 

- víme, že pro většinu je potřeba 18, bylo to 16 hlasů, 11 se zdrželo, někdo nebyl přítomen, 

takže proto jsem to vyhodnotil, že by to mohlo mít šanci na úspěch, třeba někteří z vás se tam 

opravdu byli podívat, opravdu s těmi lidmi mluvili, opravdu slyšeli i tu averzi vůči městské 

policii, která koná, a která musí konat, jestli dojde k porušení dopravních předpisů a zákonů, 

že se stojí někde na chodníkách, atd., možná i na těch, které jsou tak poničené, tak prostě tady 

máme možnost, podle mě, za rozumný peníz získat několik desítek, přes 100 parkovacích míst 

- a k tomu, co říká vedení, ať je to ten návrh na usnesení – já se znovu musím otočit na tom, 

samozřejmě majitel pozemku taky mohl oslovit to město, ale víte, že několikrát s tím městem 

jednal, bylo to od r. 2015, byla jednání u náměstka Košutka, předpokládám, s majiteli 

pozemku 

- ten materiál se vyvíjel, dostal se do této ceny 
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- já se tou úpravou na to usnesení – dívám se na p. kolegu, otvírám tu možnost, protože když se 

podíváte, je tam napsáno v bodě 1 za podmínky zajištění finančních prostředků, to je to, co 

říkal p. náměstek Měřínský, že nemáme rozpočtové opatření, takže za podmínky zajištění 

finančních prostředků a uzavření kupní smlouvy dle přílohy 1, která je přílohou kupní 

smlouvy 

- takže ještě vám svým způsobem zůstává otevřená ta hranice jednat a vyjednejte tu cenu co 

nejnižší, já nám držím všem palce 

- ale jestli je podpora napříč politickým spektrem, já poprosím na závěr o podporu, a pojďme to 

zkusit hlasovat 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já se také domnívám, že to slovo maximálně v návrhu na usnesení nemá žádný vliv na 

konečnou cenu, prostě ta cena bude taková, jaká je v návrhu na usnesení 

- ale prosím vás, doplňte do mého návrhu na usnesení před tu částku 4 miliony slovo maximálně 

 

Ing. Kohout 

- já už jenom krátkou noticku – to je prostě fantasmagorie si myslet, že se po tomto usnesení 

vyjedná jakákoliv nižší cena 

- to je prostě jenom jakýsi úzus předkladatele, podle mě naprosto iracionální až hloupý 

 

p. M. Dostál 

-  já už jsem tady jak na trní, protože, když slyším tady ty názory, které tady lítají zprava, zleva, 

a vzpomenu si na ty diskuse, které jsme ohledně tohoto nákupu měli v minulosti, tak mi 

vyvstává v té genezi toho příběhu zas pár otázek 

- za prvé – my jsme se přesně na toto téma bavili před ¾ rokem, možná to bylo déle, bavili jsme 

se tehdy o 1400Kč/m2, našli jsme tam teda ten koncensus těch 1350 Kč, který teďka 

v současné době předkládáme 

- padaly tady informace o tom, že p. náměstek Košutek bude jednat, tak by mě zajímalo, zatím 

nám neřekl jediné slovo z toho, jak jednal od té doby do dneška, takže bych byl rád, kdyby 

nám nějak osvětlil, jak teda jednal a jak si všichni myslíte, jakože dojednáme těch 1100 Kč, na 

které jste došel vy, p. náměstku, tak bych se chtěl zeptat, jak jste k tomu došel, že zrovna 1100 

Kč 

- nicméně znovu tady zopakuji jednu věc – ono se změnilo, p. Střelec, hodně, ono se změnilo to, 

že od minulého jednání o této ploše ta firma vlastně, s tím, že jsme se s ní nějakým způsobem 

nedohodli, tak se snaží ten pozemek rozprodat jinde 

- mně pořád ještě vyvstává ta sezení s Jirkou Draškou, který už tady mezi námi není, a se 

kterým jsem hodně krát na toto téma, protože je předmošťák, mluvil a mluvil jsem 

samozřejmě i s lidmi, kteří v Předmostí bydlí, a ti jednoznačně podpořili tento nákup a to 

předělání na parkoviště taky z toho důvodu, že tam opravdu není kde jinde dál nějaká lokalita, 

kde by se dalo jakékoliv parkoviště vybudovat – to je jedna věc 

- za druhé – kolik by to stálo to stavět na zelené louce – já teď znovu říkám, já vím, že nic není 

laciné, nebo nic není zadarmo, ale víme moc dobře, že tam máme z minulosti nějaké projekty 

ohledně toho otevření z té strany ulice Pod Skalkou, jak je tam to kontejnerové stání, kde by se 

dal udělat nájezd a prakticky opravdu říkám, nemusíme to udělat hned, můžeme to koupit, 

můžeme udělat opravdu ten nájezd, ať je ta plocha využitá, je asfaltovaná, je odvodněná, je 

kompletní 

- a opravdu znovu říkám – stačí vzít kýbl barvy, narýsovat tam ta stání, aby se tam o tom 

nehádali, aby tam byl nějaký provoz a osvětlit, a další věci, to můžeme v dalších obdobích 

- a myslím si, že za tu cenu, prostě, nikdy v životě nic dalšího tam prostě neuděláme s tím 

parkováním 

- takže to si, prosím vás, uvědomme a já vás nějakým způsobem prosím o to, abyste se 

zamysleli nad tím, protože ti lidé v tom Předmostí, byť je tady ještě jeden argument o tom, že 

vy jste říkal, že tam nebude nikdo parkovat, já jsem přesvědčený, že si tam ti lidé tu cestu 

najdou na to parkoviště, a to hned, protože nebudou mít jinou možnost 
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- a takové to, že chci mít auto pod oknem, prostě hold nebude platit, navíc bude mít městská 

policie argument, jak tam pokutovat teď ty různě stojící řidiče 

- takže já musím podpořit samozřejmě tady návrh kolegy Záchy a víte moc dobře, že náš klub se 

snaží pro ty lidi v Předmostí udělat maximum 

 

p. Zácha 

-  jenom jednoduchá, trošku na ukázku, nechtěl jsem to vytahovat, ale pořád si nikdo nedá pokoj 

o těch výstupů typu, že hloupé usnesení atd., a že nerozumí ceně maximální, atd. 

- vzpomeňte si na kauzu Strojař – usnesení: maximálně 40 milionů, skutečnost 42,5 milionu Kč 

- pojďme, samozřejmě nejsem předsedající schůze, pojďme ukončit tu debatu, osobní napadání, 

pojďme hlasovat, ono to nějak dopadne 

 

p. M. Dostál - faktická 

-  jenom jsem ještě zapomněl takovou paralelu, třeba zrovna s tím Chemoprojektem, tam ho 

prodáváme za 4000 Kč za m2, nebo až přes 4000 Kč, já vím, že to je budova, že to je v jiném 

režimu, a tady se prostě dohadujeme o … 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. zastupiteli, už polemizujete, co za kolik, srovnáváte, to není faktická 

 

p. Pospíšilík 

-  mám k tomuto ještě 2 připomínky 

- první připomínka – po Přerově hledáme parkovací místa, vesměs je to všechno na úkor zeleně, 

jedná se, že někde vyšetřím jedno nebo dvě místa 

- tady máme možnost opravdu těch reálných 120 parkovacích míst, a když to trošku přirovnám 

s parkovištěm Č. Drahlovského, do kterého chceme, a zastupitelstvo schválilo 10 milionů Kč 

na revitalizaci 

- na tom parkovišti občas parkuji, a to parkoviště je v pořádku, a myslím si, že dle mého 

laického, že to žádné takové velké peníze nepotřebuje 

 

Ing. Střelec 

- nebudu to negovat, jenom říkám i pro p. Záchu, já tady necyklím, já ty názory říkám otevřeně 

a myslím si, že své názory na to, jak by se mělo opravovat město Přerov a jeho majetek, mám 

dlouhodobě konzistentní, a jsem pro to, aby se investovalo podstatně více i v Předmostí v jeho 

lokalitách, kde by se mělo investovat trochu někde jinde 

- takže já už dál o tom diskutovat nebudu a nebudu to negovat 

 

MUDr. Chromec 

- chtěl bych jenom říct zkušenost – kupovali jsme od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových před 4 lety pozemky a tytéž pozemky za 4 roky stouply o 400 Kč/m2 

- chtěl bych vyzvat p. náměstka Měřínského, kterého si vážím, protože se fakt snaží pečovat 

s péčí řádného hospodáře, aby jednou taky postupoval jako stratég 

- já jsem už tady zažil, jsem taky pamětník, že jsme se tak dlouho snažili pečovat o majetek 

s péčí řádného hospodáře, že jsme ten pozemek nakonec nemohli koupit, protože byl prodán 

někomu jinému, a my jsme si zmařili např. tu hrůzu, která tam vznikla u toho Eura, to možná 

asi znáte na tu krásnou proluku, která tam existovala 

- tady opozice kritizovala cenu, tak dlouho kritizovala cenu, až jsme tam měli kozy nějakou 

dobu, a potom místo koz, došlo k něčemu, co městu neprospělo 

- čili já bych ho chtěl poprosit, aby se pokusil tentokrát zachovat jako stratég, protože když 

budeme otálet, tak skutečně dojde k tomu, že se to rozprodá, rozparceluje 

- a myslím si, že intimního jednání nebo času na intimní jednání jsme dali městu dostatek 

- takže já prosím o velkorysost a myslím si, že tentokrát není ve hře láska ODS k nějakému 

podnikateli, protože my, jak jsme to tady podpořili, nemáme s ODS téměř nic společného 

kromě znalosti jejich členů, takže prosím vás, abyste se na to dívali fakt strategicky  
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náměstek primátora Ing. Měřínský - faktická 

- děkuji p. doktorovi za hezká slova, částečně hezká 

- já myslím, že rozhodne zastupitelstvo, jestli se chce chovat z vašeho pohledu strategicky nebo 

strategicky z mého pohledu 

 

občan – p. Tomeček 

- jsem z Dluhonic a divím se, jak se tady přistupuje k parkování, kupují se parkoviště, aby lidé 

z paneláku měli kde parkovat 

- v Dluhonicích se to vyřešilo jednoduše – před kulturním domem, budovou občanské 

vybavenosti bylo parkoviště, zrušilo se a udělal se tam záliv pro autobus a není kde parkovat 

- vidím, že se jedná s lidmi méně hodnotnými z Dluhonic jinak než s hodnotnými ze sídliště 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Měřínského : 16 pro, 13 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. 

Vránova, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o doplněném předloženém návrhu: 25 pro, 9 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Vránova, 

Ph.D.) 

 

 

1118/39/3/2018 Směna nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - části  

pozemku p.č. 2883/28 v k.ú. Přerov za pozemek p.č. 510/17 a id. podíl 

¾ pozemku p.č. 510/9 oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS 

property s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města  - části pozemku p.č. 

2883/28 ost. plocha, geometrickým plánem č.6696-7/2018 označená jako pozemek p.č. 

2883/241 ost. plocha o výměře 451 m2,  jehož součástí je účelová komunikace v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova  za pozemek p.č. 510/17 ost. plocha o výměře 55 m2, 

jehož součástí je účelová komunikace a id. podíl ¾  pozemku p.č. 510/9 ost. plocha o výměře 

902 m2, jehož součástí je účelová komunikace oba v k.ú. Předmostí ve vlastnictví EMOS 

property s.r.o., se sídlem Šířava 295/17, 750 02 Přerov s doplatkem ceny ve výši 260.570,- Kč 

navýšených o příslušnou sazbu DPH ve prospěch statutárního města Přerova a uzavření 

směnné smlouvy ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 29.06.2018 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych se zeptat p. náměstka, jestli je nějaká vyjednaná dohoda s Emosem, pokud nám 

vlastně ubydou parkovací místa, která jsou vlastně na té vyhrazené ploše, jestli je možnost 

třeba po 18:00 hodině na těch místech parkovat – to je první věc 
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- druhá věc – schvaluji to, protože o tu cyklostezku, propojení s tou myší dírou, už bojujeme 

dlouho v Předmostí a místní části – napojení Lýsek, napojení na park Michalov, takže pokud 

se to povede, tak by to bylo opravdu dobře 

 

p. M. Dostál 

-  jenom se vás chci p. předsedající zeptat, jestli se náhodou necítíte ve střetu zájmů? 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- necítím se ve střetu zájmu, kdybych se cítil, tak to prohlásím, není žádný důvod 

 

náměstek primátora Košutek 

- dopravní režim ve vnitrobloku na ulici Šířava se v podstatě nebude měnit 

- tam je už dnes zákaz stání nebo zákaz zastavení 

- společnost tady tyto vjezdy nebo příjezdy ke své nemovitosti využívá, takže pro občany se tam 

nic zásadního nezmění 

 

Ing. Tužín 

- mě to trochu překvapilo – teď myslím ten vnitroblok na Šířavě a to z toho důvodu, že u všech 

předchozích bodů, kde docházelo k jakési snaze vykoupit část pozemku, který je součástí 

veřejného prostranství, tak jsme hlasovali proti, protože je logickou snahou všech měst a obcí 

zachovávat veřejný uliční prostor pozemkově jako majetek města 

- a v tomto případě najednou dochází poměrně diametrálně k odlišnému přístupu, což mě trošku 

zaráží 

- takže já bych ten materiál asi rozdělil na 2 body s tím, co se má dít na ulici Lipnické skrz 

cyklostezku a její navázání mezi Žebračkou a tou tzv. myší dírou, s tím žádný problém nemám 

- ale pokládám za věcně nezdůvodnitelné, že jiným občanům v podstatě znemožňujeme koupit 

si pozemek, který je součástí veřejného prostranství a najednou v principiálně stejné situaci, 

byť se nejedná o prodej, jedná se o směnu, ale ve svém důsledku je to jedno, prostě bychom 

měli schválit zbavení se pozemku, který je součástí veřejného prostranství 

- takže pokud všem chceme měřit stejným metrem a říkali jsme správně, že pozemků, které jsou 

součástí veřejného prostranství, se zbavovat nebudeme, tak já ani v tomto případě nemůžu 

hlasovat pro, s tím zdůvodněním, že kdyby to bylo odděleno a jednalo se jenom o těch 

pozemcích na té Lipenské, tak tam žádný problém nemám 

 

 

Hlasování : 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Vránova, Ph.D.) 

 

 

1119/39/3/2018 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 17 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 17 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 

T.G.Masaryka 8, IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 

9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 

7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze dne 

15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 

22.8.2017 a  č. 16 ze dne 22.8.2017, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku 

svěřeného k hospodaření vkládá: 
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1.  technické zhodnocení – energetická opatření Městského domu v Přerově,  inv. č. 404-00000057 v 

pořizovací hodnotě 15.988.490,83 Kč, 

 

2. prezentace archeologických nálezů - technické zhodnocení 2017 (Památník Jednoty bratrské), inv. 

č. 039-00000361 v pořizovací hodnotě 163.851,28 Kč, 

 

 ve znění dle přílohy. 

 

 

Hlasování : 32 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Mgr. Vránova, Ph.D.) 

 

 

1120/39/3/2018 Žádost notářky s nabytím nemovité věci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje nabytí nemovitého majetku  - 

spoluvlastnických  podílů  id. 1/6 pozemku p.č. 2704 orná půda, p.č. 2705 trvalý travní porost, p.č. 

2706 orná půda vše v k.ú. Vážany u Uherského Hradiště, id 1/6  pozemků ve zjednodušené evidenci 

původ pozemkový katastr  p.č. 234/1, p.č. 234/2, a p.č. 1582/75 vše v k.ú. Ořechov u Uherského 

Hradiště, jako majetku  nepatné hodnoty po zemřelém B.M., do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

-  když se v materiálu hovoří o nepatrném majetku a nějakém pohřbu a p. náměstek řekl, že je 

tam nějaká exekuce 

- tak jedná se o 1/6 na 6 pozemcích a my nevíme, jaká ta nepatrná hodnota je, tzn., nevíme, 

kolik m2 těch pozemků to je, kolik je za m2, protože orná půda se pohybuje mezi 25-30Kč za 

m2, takže v podstatě my se rozhodujeme o nějakém nepatrném majetku a nevím, co ten 

nepatrný majetek je 

- nikde jsem to nenašel, takže budeme hlasovat o nějaké fiktivní částce 

- žádný odhad tam není, kolik je ta exekuce, prostě nevíme 

 

 

Hlasování : 26 pro, 5 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (Mgr. Vránova, Ph.D.) 

 

 

 
 

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA ZA 

ROK 2017 

 

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

 

1121/39/4/2018 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2017 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2017, včetně příloh a 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 
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Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s 

celoročním hospodařením roku 2017, a to bez výhrad, 

 

b) výši a rozdělení výsledků hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním 

městem Přerov dle návrhů uvedených v tomto materiálu, a to v souladu se zákonem č. 

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

 

c) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

d) Závěrečnou zprávu o řádné inventarizaci majetku a závazků města Přerova k 31.12.2017, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací k 31.12.2017 dle přílohy č. 13. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  o tomto materiálu jednal Finanční a rozpočtový výbor a doporučuje schválit Závěrečný účet a 

výroční zprávu za rok 2017 

 

 

Hlasování : 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Vránova, Ph.D.) 

 

 

 
 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1122/39/5/2018 Rozpočtové opatření č. 8 a 9 

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

důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  rozpočtové opatření 8 a 9 bylo předmětem jednání Finančního a rozpočtového výboru a 

doporučujeme schválit 

 

p. Zácha 

-  jedna jediná otázka na rozpočtové opatření – co jsem si tam všiml, tak je rozpočtové opatření 

společnosti Teplo Přerov, je to na částku – celkem žádali o 1 054 tisíc Kč, my jim hradíme 

pouze tu částku v rozpočtovém opatření, je tam rozdíl 

- já se ptám, protože je to tam popsáno v té důvodové zprávě nebo v té zprávě rozpočtového 

opatření, ale jaký je důvod, že nezaplatíme plnou výši, protože tady se píše, že 783 tisíc Kč 

vyplatíme na základě uvedených skutečností v souladu s platnými smlouvami uzavřenými 

mezi městem Přerov a společností Teplo Přerov, doplatek bude uhrazen ve zmiňované částce 

na ztrátu vyčíslenou z neplánovaného předčasného zahájení provozu ledové plochy, zvýšením 

mzdových a osobních nákladů dle kolektivní smlouvy, takže tomu rozumím, že toto je 
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podloženo, to jsme schopni na základě smlouvy, kterou má město a společnost uhradit bez 

jakýchkoliv problémů a zbylá část 1 054 925 Kč zahrnuje výdaje společnosti za opravu 

havarijního stavu železobetonové konstrukce zastřešení technického prostoru venkovního 

bazénu, předmětná oprava byla realizována nad rámec běžných oprav, ale v současné době se 

požadavek řeší a hledá se institut, na základě jehož by mohla být tato částka vyplacena 

- jak tomu mám rozumět? Tzn., že společnost má uzavřenou smlouvu, na základě té smlouvy 

má de facto nárok na těch 783 tisíc Kč a ona svévolně sama o sobě provedla nějakou investiční 

akci, o které jsme nevěděli, a teď to po nás chtějí, abychom to uhradili, a my hledáme institut, 

jak jim to proplatit, nebo jak se tomu dá rozumět, proč to nezaplatíme celé? 

- tak je to to v souladu se smlouvou nebo je to v rozporu se smlouvou?  

- a jestli dělali investiční akci bez našeho vědomí, nebo jestli jsme o tom věděli a pokud jsme o 

tom věděli, tak proč to dělalo Teplo a proč to nevysoutěžilo město a nedělalo to město, když je 

to jeho majetek? 

- to jsou ty tři základní dotazy a je to jediný bod, který mě tam zaskočil a nevidím důvod, proč 

to nezaplatíme celé, pokud je to v pořádku v souladu se smlouvou 

 

náměstek primátora Ing. Měřínský 

- já se to pokusím vysvětlit – společnost Teplo Přerov vykázalo ztrátu 1 838 666,01 Kč, z toho 

částka 1 054 925,19 Kč jsou výdaje na opravu havarijního stavu železobetonové konstrukce 

- ta smlouva, která je v současné době mezi městem Přerov a Teplem, fakticky dovoluje Teplu 

používat ty prostředky výlučně na provoz, běžné opravy a údržbu sportovních zařízení 

v majetku města 

- my v této chvíli posuzujeme, zda oprava železobetonové konstrukce, kterou provedlo Teplo 

Přerov z toho důvodu, že chtělo stihnout začátek loňské plavecké sezony, pokud by to 

realizovalo město, tak by se to nestihlo včas spravit, před začátkem plavecké sezon, proto to 

realizovalo Teplo a v této chvíli se řeší, jakým způsobem tu smlouvu, která je výlučně na 

provoz, běžné opravy a údržbu nastavit tak, aby ta částka na opravu havarijního stavu 

železobetonové konstrukce mohla být zahrnuta v celkovém vyúčtování na opravy 

 

p. Zácha 

-  tzn., bylo to s naším vědomím, my jsme o tom věděli 

- my jsme jiní než Teplo, protože my bychom to nestihli, Teplo to stihlo, takže Teplo udělalo 

opravu havarijního stavu a my teď hledáme cestu, jak jim to regulérně proplatit, je to tak? 

- věděli jsme o této závadě a o této opravě? 

 

Ing. Vrána 

- jen krátce z pozice Tepla – došlo ke skutečnosti, že byl zjištěn havarijní stav na venkovním 

bazéně, Teplo stálo před rozhodnutím 

- vzhledem k tomu, že to byl havarijní stav, udělali jsme si znalecký posudek, který vykázal, že 

to havarijní stav je a my jsme stáli před rozhodnutím, zda to nahlásit na město jako investiční 

akci s tím, že bychom omezili pravděpodobně na celé léto provoz venkovního bazénu a nebo 

to realizovat jako Teplo s tím, že to pak vyúčtujeme městu 

- tohle teď řešíme, jakým institutem se s městem vyrovnat 

 

p. Pospíšilík 

-  je tady z Kanceláře primátora bod spolufinancování Krajského sletu Sokola, který se uskuteční 

dne 16.6.2018, na služby související se zajištěním technických záležitostí – podium, 

pořadatelská služba, ozvučení, dopravní značení – 60 tisíc Kč a zabezpečení rautu 

v souvislosti s přijetím významných činovníků Sokola a zástupců veřejné správy v hodnotě 30 

tisíc Kč 

- my to platíme celé nebo se podílíme těmi 30 tisíci? Co je to za raut za 30 tisíc Kč? 

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

- na Krajském sokolském sletu se bude město spolupodílet, hlavním pořadatelem nebo 

subjektem, který se na tom nejvíce podílí je pochopitelně Olomoucký kraj a Sokolská obec 
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- těch 30 tisíc Kč je tam z toho důvodu, že my nedokážeme v tuto chvíli říct, kolik to bude 

opravdu stát a jsou to finanční prostředky, které když neutratíme, tak budou neutracené a 

budou podléhat vyúčtování 

- lze předpokládat, že se toho setkání zúčastní jednak zástupci města, kteří budou pozváni, a 

jednak se toho zúčastní zástupci Sokola, a tzn. od těch nejvyšších sokolských pater, když to 

tak řeknu, až po místní lidi, kteří na sokolském sletu spolupracovali, budou pozváni také 

zástupci samospráv z kraje, kteří zde budou mít cvičence 

 

 

Hlasování : 29 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali 

 

 

1123/39/5/2018 Rozpočtové opatření č. 8 a 9 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného 

ukazatele, a to za podmínky schválení Rozpočtového opatření č. 8 a 9: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (org. 500394 - 

Modernizace ZŠ Přerov, Trávník 27 

(ITI)) 

8 300,0 * - 2 400,0 5 900,0 

3113 610  Základní školy 

 

24 938,7 * + 2 400,0 27 338,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

61X  Školská zařízení 

 

45 782,2 * + 2 400,0 48 182,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout 

-  nejprve stanovisko Finančního a rozpočtového výboru – my jsme v tomto bodě nepřijali 

usnesení 

- a já k tomu jenom dodám za sebe, že jsem se zdržoval hlasování, protože jsem ještě neměl 

vydiskutováno s p. ředitelkou některé věci, které tady z toho materiálu úplně jasně neplynuly 

- po diskusi s ní to doporučuji schválit, ať tu školu neblokujeme, bude to opravdu nutně 

potřebovat pro svůj budoucí vývoj a rozvoj 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 se zdrželi 

 

 

1124/39/5/2018 Dotace na natáčení filmu pro studenta režie na Filmové a televizní 

fakultě Akademie Múzických Umění v Praze 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 20.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem  a  Martinem Jeřábkem, 

Přerov, na podporu natáčení filmu. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

184,8 - 20,0 164,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 205,0 + 20,0 225,0 

 

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

dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  p. primátore, my s materiálem nemáme problém, nicméně se to tady opakuje hodně často, tady 

tyto dotace a žádosti a dochází na ta slova, o kterých jsme se bavili před rokem nebo před 

dvěma, že ty mimořádné dotace vznikají, tak já bych poprosil drobnou úpravu v návrhu na 

usnesení: „…schvaluje poskytnutí mimořádné dotace…“ 

- ať už si to jednou provždy ujasníme, co je řádné, co je v termínu, a co je při rozdělování těch 

grantů nebo podpor, a co je potom v průběhu roku, ať si uděláme někdy statistiku, co je 

mimořádná dotace a kolik je to prostě peněz v celkovém obsahu, protože víte, když 

rozdělujeme v lednu peníze, tak se přetahujeme o tisícikoruny a potom v průběhu roku 

rozdáme desetitisíce ne-li stovky 

- takže jenom takto drobná úprava, jinak s tím nemáme problém 

 

Ing. Kohout - faktická 

-  Finanční a rozpočtový výbor doporučuje schválit 

 

náměstek primátora Bc. Navrátil 

- ono to jasně vyplývá z té tabulky ohledně rozpočtu – je to čerpáno z částky „Ostatní činnosti, 

individuální dotace“, tzn., že se jedná o individuální dotaci, kterou jsme schválili v rámci 

rozpočtu, a z toho jsou tyto částky kryty 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ono to vyplývá z logiky věci – to je jako ta maximální cena do výše 5 milionů Kč, to je stejný 

nadbytek, ale prosím 

- …doplnit návrh – schvaluje poskytnutí mimořádné dotace… - takový je doplněk? Ano, p. 

Zácha? 

 

 

Hlasování o doplnění usnesení p. Záchou: 25 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 5 nehlasovalo 

 

Hlasování : 33 pro, 2 nehlasovali 

 

 

PŘESTÁVKA: 18:05 – 18:20 hodin 
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6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

1125/39/6/2018 Regulační plán PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH - zadání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. b) a § 

64 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zadání 

Regulačního plánu PŘEDNÁDRAŽÍ – PRŮPICH, které je spolu s vyhodnocením uplatněných 

vyjádření a připomínek přílohou tohoto návrhu na usnesení a podle důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

-  navážu na slova p. Košutka, že je to víceméně rozlehlá lokalita blízko nádraží, blízko centra 

města a je velkou škodou, že se tam nevešla možnost výstavby víceúčelové sportovní haly 

- budeme velmi těžko v Přerově hledat lepší místo na to, aby ta víceúčelová sportovní hala 

možná v budoucnosti měla kde stát 

- myslím si, že když jsme se o tom bavili v minulosti a bavili jsme se o tom, že by 

v architektonické soutěži by tento požadavek měl být, byl z této soutěže vyřazen 

- a dnes v podstatě schvalujeme územní plán bez této možnosti,  myslím si, že je to velká 

chyba a velká škoda 

- na druhou stranu nebudu toto shazovat, protože nějaký územní plán v podstatě musíme pro 

tuto lokalitu mít, ale myslím si, že jsme se zbavili jedné velké příležitosti 

 

Ing. arch. Horký 

- já bych chtěl zareagovat krátce na p. Pospíšilíka – je pravda, že v urbanistické soutěži tato 

podmínka nebyla, nicméně v tom území jsou haly, které vlastní firma JUTA 

- my budeme projednávat jejich nabídku na odkoupení, jedna z těch hal by se dala využít jako 

sportovní, takže si nemyslím, že přicházíme o tuto možnost – to zaprvé 

- zadruhé se nejedná o územní plán, ale o plán regulační, což je podrobnější stupeň územního 

plánu a dokumentace 

 

Ing. Tužín 

- my tady schvalujeme regulační plán, nevím, na kolik jsou všichni zastupitelé seznámeni do 

detailu, co to znamená schválit regulační plán 

- já bych v principu neměl nic proti a klidně to podpořím, akorát mi nedá, abych se nezmínil o 

jedné poměrně zásadní skutečnosti 

- regulační plán v okamžiku, kdy se schválí, tak v podstatě velmi tvrdě reguluje jakékoliv další 

aktivity v tom území 

- takže, abyste měli představu – pokud chci třeba to území za 150 milionů opravit, tak musím 

mít reálný plán, že budu mít 150 milionů a musím podle toho postupovat 

- pokud těch 150 nebo 200 milionů nemám, tak hrozí jedna věc – to, co je určeno tím 

regulačním plánem, že má vzniknout, tak nevznikne a cokoliv jiného tam nejde postavit 

- já můžu přijít k té stávající zanedbané infrastruktuře a říct, že ji opravím – neopravím, můžu 

říct, že tam doplním pár parkovacích stání – nedoplním – je to v rozporu s regulačním plánem, 

když tam má být něco jiného 

- jinými slovy – to území je v podstatě zabetonováno a zakonzervováno a jediné, co tam lze 

postavit je to, co určuje regulační plán a s tou finanční náročností, kterou to vyvolává 

- tzn., že nelze mít v podstatě regulační plán na horizont 30 let s tím, že nemáme peníze, máme 

regulační plán, protože v ten moment to území bude chátrat ještě daleko víc, než chátrá 
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- regulační plán má smysl a je funkční tehdy, kdy opravdu mám reálný plán investic, mám 

zajištěné peníze a podle toho regulačního plánu stavím, potom to má smysl 

- pokud opravdu nemám vizi, nemám peníze, jenom mám nějaký hezký plán a takových tady 

bohužel, teď to řeknu trošku politicky nekorektně, ale kolega Horký vytvořil už celou řadu 

takových hezkých plánů, jejichž realizace je zřejmě v nedohlednu, tak prostě hrozí, že v tom 

území nebude nic a nebude možné jej ani opravovat 

- tak jenom jestli jsme si toho rizika vědomi a jestli jsme si jisti, že to finančně uneseme všecky 

ty záměry, které ten regulační plán obsahuje, jestli to finančně zvládneme 

 

Ing. arch. Horký 

- dovolím si poupravit konstatování p. Tužína – my neschvalujeme regulační plán, nýbrž jeho 

zadání 

- momentálně nevíme, co všechno bude regulováno – ten regulační plán může říkat pouze to – 

tady je stavební čára a zde mají být umístěny domy, nebo může jít do velkého detailu a říkat, 

jak mají být členěná okna, když to přeženu 

- to není samozřejmě cíl, my potřebujeme jenom základní koncept, kde bude ulice, kde bude 

veřejná zeleň, kde budou parkovací místa, kde mohou stát domy 

- regulační plán nám také neříká, že to musí stavět město – nás už v této době oslovil jeden 

investor s tím, že má zájem odkoupit od města nějaké pozemky a vystavět tam bytové domy, 

uvidíme, jak toto jednání proběhnou dál 

- my prostě zadáním regulačního plánu pouze schválíme to, že se na něm začne pracovat a 

budou se hledat ty mantinely, které budou určeny nejen městu, ale všem investorům v daném 

území a budou předem známy pro každého jednoho, kdo by tam chtěl vstupovat 

- takže teď jsme ve fázi pouze zadání, nikoliv schvalování celého regulačního plánu 

 

 

Hlasování : 31 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval 

 

 

1126/39/6/2018 Uspořádání silniční sítě v souvislosti s výstavbou I/55 průtahu centrem, 

1. etapa 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr navrženého uspořádání silniční sítě po 

realizaci akce Silnice I/55 Přerov – průtah centrem, 1. etapa a souvisejícího nabytí majetku dle 

situačního výkresu v příloze za předpokladu, že aktuální stav komunikací bude kvalitativně ve třídě     

1 a 2. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

-  chtěl bych se zeptat – pokud se podaří dostavět průpich a budeme mít čtyřproudovou 

komunikaci v podstatě od křižovatky Velká Dlážka, Předmostí a dojedeme víceméně až 

k dnešnímu Albertovi, bývalé Hypernově, tak se tam ta komunikace zúží na 2 pruhy – jestli 

má město nějaký plán nebo nějaké jednání, že by se do budoucna tato komunikace až po, 

v podstatě, napojení na Hulínskou rozšířilo na 4 pruhy, protože bude docházet k tomu, pokud 

tuto intenzivní dopravu dostaneme k současnému Albertu na 4 pruhy, začne se nám to zužovat 

na pruh jeden, tak bude docházet k zácpám a vlastně ke kolonám, které povedou v podstatě až 

jako dneska 

-  takže jestli je nějaký plán, jak to vypadá 

 

 

Ing. Tužín 

- já tento návrh v té podobě, jak je předložen podpořit nemůžu z jednoduchého důvodu 



39 

 

- tam součástí toho návrhu je převedení stávající silnice I/55, ale je to vlastně souběh se silnicí 

II/150, a to právě v úseku v podstatě od Pivovaru, respektive od křižovatky na Novosadech až 

po kruhový objezd u Hané, tzn. Bří Hovůrkových, Želatovská 

- tady je popisováno, že výhledově se uvažuje, že silnice II/150, která Přerovem prochází od 

Bystřice pod Hostýnem směrem na Prostějov s tím, že teda nevede na Tovačov, ale vede 

severem přes Dub, tzn., z Přerova vychází na Rokytnici, tak že bude převáděna budoucí 

přeložkou, která má vézt tím rozšířeným Mádrovým podjezdem a má být vedena v podstatě 

v areálu průmyslové zóny kolem Strojíren 

- ale to je stavba, pokud vím, není v nějakém pokročilém stadiu přípravy, na rozdíl od toho 

mimoúrovňového křížení v Předmostí a průpichu 

- a v okamžiku, kdybychom se už teď zbavili té komunikace na ulicích 17. listopadu a 

Komenského, tak v podstatě nám jako městu zůstane komunikace s tranzitním provozem, ale 

ve správě města, a tak by to být jednoznačně nemělo, protože silniční zákon definuje, že 

místní komunikace je komunikace, která slouží dopravní obsluze města nikoliv tranzitní 

dopravě 

- pokud městem prochází tranzitní komunikace, a ta momentálně nemůže procházet Mádrovým 

podjezdem, protože tam ta přeložka prostě není, tak i nadále vede ulicemi 17. listopadu a 

Komenského a tím pádem podle mě by tato komunikace měla zůstat ve vlastnictví kraje, který 

vlastní celou silnici II/150 

- až jednou bude postavena nějaká nová trasa, tedy Mádrovým podjezdem ta přeložka, a možná 

to bude za dalších 15 let, myslím si, že dřív to nebude, tak potom připadá v úvahu se bavit o 

tom, že ulice Komenského a 17. listopadu by byly převedeny jako místní komunikace, protože 

až v ten moment, by z nich ta tranzitní doprava byla odvedena 

- ale teď se dostaneme do situace, že tranzitní komunikace bude v podstatě v majetku města a 

my budeme platit veškeré její opravy a údržbu, což je pro nás velmi nevýhodné, jako pro 

město 

- já to vnímám jako koncepční chybu, jinak s tím zbytkem problém nemám 

- např. Husova u nádraží, ano, ta bude opravdu asi už teď v rámci těch připravovaných staveb 

nahrazena průpichem, budiž, nechť se z ní stane místní komunikace, to má logiku, ale u ulic 

Komenského a 17. listopadu to není adekvátní a nechápu to, protože jejich odlehčení od 

tranzitní dopravy připadá v úvahu až ve velmi dlouhodobém horizontu a opravdu momentální 

převedení těchto komunikací do majetku města nemá žádný smysl a logiku 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- pokusím se odpovědět nejdříve p. Pospíšilíkovi – v podstatě stavba průpichu I. etapa je 

v současné době tak, jak je, protože fungovala ve své době tzv. metoda HDM 4, tzn. 

pověřovala náklady versus společenská prospěšnost, tzn. končí to u Hypernovy 

- ale vzhledem k tomu, že Olomoucký kraj připravuje dokumentaci – přeložku II/150, tzn. přes 

Mádrův podjezd, tak v této etapě je navrženo vlastně i to pokračování toho průpichu od 

Hypernovy směrem k Mádrovu podjezdu, takže toto se de facto v současné době projektuje, 

Olomoucký kraj b teda měl být investorem a ty projekční práce v podstatě pokračují 

- to, co řekl p. Tužín – toto je vlastně budoucí uspořádání silniční sítě, to vychází v podstatě 

z jakéhosi stavu silniční sítě, která v tom městě bude vybudována 

- tzn., ono to logiku má, protože ten Mádrův podjezd je přeložka silnice II/150, tak v podstatě 

vlastně až bude vybudována, tak samozřejmě potom se de facto převede i ta část ulice 

Durychovy, ta ulice Bří Hovůrkových a bude to navazovat a bude to komunikace II/150, takže 

logiku to má 

- to, že se do budoucna převede Komenského a 17. listopadu na místní komunikaci, zase jakousi 

logiku má, protože ulice Palacká se chce, aby přešla také do sítě místních komunikací, tzn., 

pokud se podíváme na tu mapku, tak vlastně ten kříž ulice Palackého, Komenského a ulice 17. 

listopadu by měly být potom de facto místní komunikace 

- my se nebavíme způsobem, že by to mělo být teďka, zítra, za 14 dní apod., ale je to budoucí 

uspořádání ve vztahu k těm stavbám, které se zde v rámci území města připravují 

Ing. Tužín – faktická 
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- já bych se chtěl čistě fakticky zeptat p. Galy, jestli mi může potvrdit, ať tomu rozumím 

správně, že ulice Komenského a 17. listopadu a komunikace na nich, budou převedeny jako 

místní komunikace až v okamžiku, kdy bude zprovozněna přeložka Mádrovým podjezdem 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- ano, tak se s tím počítá 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v důvodové zprávě to je, p. zastupiteli, srozumitelně napsáno – schvalujeme záměr 

- detailní řešení podmínek převodu, jednotlivý stav atd., bude předmětem dalších jednání a 

přípravy příslušných smluv o převodech silničního majetku, což je nezbytná podmínka atd., 

atd. 

 

Mgr. Rašťák 

- dovolím si jednu takovou připomínku k těm silnicím a změnám, které jsou tady zakresleny – 

jedná se mi o situaci na ulici Bří Hovůrkových, Durychova a 9. května – my víme, že je to 

silnice, v tuto chvíli, II. třídy a z té silnice 55 směrem do Přerova, tedy od Horní Moštěnice, je 

tam odbočka 0555A a pak je tam 55A taktéž 

- tato sinice je v současné době jako silnice I. třídy a my ji tady máme zakreslenou žlutě, což 

znamená, že by to měla být místní komunikace 

- ale myslím si, že vzhledem k té dopravě by měla být tato silnice zachována minimálně jako 

silnice II. třídy, čili modře, aby odlehčovala té ulici Durychově  

- Durychova jasně, ze středu města ven, ale od Horní Moštěnice směrem do ulice Bří 

Hovůrkových by se podle mělo jezdit tak, jak se jezdí v tuto chvíli, tzn. tou spojkou přes ulici 

9. května  

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- když se podíváme na tu přílohu č. 1, tak vlastně je to vyznačeno žlutou barvou – žlutá barva 

jsou vlastně krajské komunikace, takže to by si vzal v podstatě kraj 

- tam je vidět pěkně to rozlišení, co je hnědou barvou, to je místní komunikace, zbytek jsou to 

státní komunikace nebo krajské 

- 55A je vlastně přejmenována na 0555A, takže měla by to být potom krajská komunikace 

 

Ing. Tužín 

- já bych byl rád, kdyby mě zejména p. primátor dobře poslouchal, ať se vyhneme 

nedorozuměním 

- takže p. primátore, speciálně pro vás – schvaluje záměr navrženého uspořádání silniční sítě po 

realizaci akce silnice I/55 Přerov průtah centrem, I. etapa a souvisejícím nabytí majetku dle 

situačního výkresu 

- takže p. primátore, jenom abychom si rozuměli sž mě zase budete poučovat o tom, že ona 

rozporovaná třída Komenského a 17. listopadu bude převedena až po stavbě Mádrova 

podjezdu, tak já číst umím dobře, nevím, jak vy 

- nic takového o Mádrově podjezdu tady není – tady je napsáno, že ta úprava, která je tu 

detailně popsaná bude provedená, ještě jednou cituji, po realizace akce silnice I/55 Přerov 

průtah centrem, I. etapa, takže není to tak, jak jste říkal 

- já to jednoznačně chápu ten materiál, ale pokud je to tady popsáno špatně, tak není chyba ve 

mně, ale nejspíš to tady není dobře formulováno 

- takže po realizace Přerov průtah I. etapa by mělo být převedeno to, co se týká odlehčení 

silnice I/55, ale já celý ten příspěvek týkající se ulic 17. listopadu a Komenského se týkal 

silnice II/150 a jejím přeložením do Mádrova podjezdu, o tom tady není ani čárka 

- to je vše a děkuji a doufám, že jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně, a že i p. primátor 

tomu porozuměl 
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primátor Mgr. Puchalský 

- myslím, že neustále nechápete podstatu věci v podcházejícím odstavci, já to nebudu opakovat, 

číst umíte, p. Tužín 

 

náměstek primátora Košutek 

- ve třetím odstavci na druhé straně důvodové zprávy stojí věta: „Návrh uspořádání silniční sítě 

by měl současně zohlednit připravovanou stavbu přeložky silnice II/150 Přerov, jihozápadní 

obchvat a její předpokládaný vliv na vedení silnic II. třídy v Přerově.“ 

- Takže ve spojení s tím tučně vytištěným předposledním odstavcem je přece jasné, že o tom 

budou probíhat další jednání, a že tady nerozhodujeme s konečnou platností, která silnice se 

bude jak jmenovat 

 

 

Hlasování : 33 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

 

 

 
 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

 

 

1127/39/7/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetická opatření          

v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“  

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

„Energetická opatření v budově Palackého 1381/25 v Přerově – výměna oken“ dle důvodové zprávy. 

 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hermély - faktická 

- jenom za výbor PRID, protože v důvodové zprávě máte, že jsme nestihli do té doby 

předkládání materiálů dát k tomu stanovisko 

- výbor zasedal minulý týden a to souhlasné stanovisko, nebo tento projekt schválil 

 

Ing. Vrána – faktická 

- budu hlasovat, nicméně bych rád oznámil potenciální střet zájmu, protože jsem ve správní 

radě VŠL 

 

 

Hlasování : 35 pro - jednomyslně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

1128/39/8/2018 Posílení provozního příspěvku mateřských škol zřizovaných 

statutárním městem Přerov v roce 2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje posílení provozního příspěvku mateřských škol, včetně odloučených pracovišť, 

zřizovaných statutárním městem Přerov, a to o 100.000 Kč pro každé pracoviště na úpravu a 

vybavení školní zahrady/školního hřiště v roce 2018. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele  

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

506 974,0* + 2 000,0 508 974,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 543,7 + 2 000,0 13 543,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 42 737,1 + 2 000,0 44 737,1 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

- Finanční a investiční výbor tuto investici do našich dětí podporuje a doporučuje schválit 

 

 

Hlasování : 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

1129/39/8/2018 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16 – opatření pro školní rok 

2018/2019   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje stanovení provozního příspěvku Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 

45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro školní rok 2018/2019 

dle pravidel a v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů speciálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

3. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů psychologa (1,0 pracovního úvazku) 

Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – 

Město, Boženy Němcové 16, pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního města 

Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný 

kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

4. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 

pro období 9/2018 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

- máme doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru 

 

 

Hlasování : 34 pro, 1 se zdržel 

 

 

1130/39/8/2018 Žádost o poskytnutí dotace – Jiří Tkadlčík 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 60.000 Kč 78.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem 

Jiřím Tkadlčíkem, Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodního 

závodu WORLD´S ULTIMATE STRONGMAN CHAMPIONSHIP 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 
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2. pověřuje náměstka primátora Bc. Tomáše Navrátila podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610 Volný čas (dotační program) 464,6 - 78,0 386,6 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

0,0 + 78,0 78,0 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Kohout - faktická 

- Finanční a rozpočtový výbor v tomto bodě nepřijal usnesení 

 

Ing. Vrána 

- já jsem s p. Tkadlčíkem několikrát mluvil, jsem velmi rád, že ho máme v Přerově 

- on původně byl v Praze, přišel do Přerova – za mě je to úspěšný sportovec, my bychom měli 

být rádi, že ho zde máme 

- proto bych dal protinávrh – nerad bych, aby to znělo populisticky, ale já bych rád, abychom 

mu schválili tu dotaci ve výši, o jakou žádal, čili ve výši 78 tisíc Kč 

- takže můj protinávrh je, že usnesení tak, jak je, ale částka 78 tisíc Kč 

 

p. Zácha 

-  chápu to tak, že návrh p. kolegy je včetně rozpočtového opatření 

-  já jenom vystoupím, abych to narovnal, protože si myslím, že je to tak správně – to je prostě 

to, na co jsme upozorňovali v minulosti, že v průběhu roku, p. Tkadlčík, jak jsem si všiml před 

chviličkou přišel a je tady přítomen, se prostě v průběhu roku probojoval, má možnost to tady 

uspořádat, takže určitě dejme mu podporu, ale nazvěme to opravdu v bodě 1 „…schvaluje 

poskytnutí mimořádné dotace…“, protože to je mimořádná dotace, nebylo to schváleno a já si 

myslím, že tak je to správně 

- takže my hlasujeme pro, jenom dávám návrh na doplnění usnesení v bodě 1 - schvalujeme 

poskytnutí mimořádné dotace, protože opravdu to je mimořádná dotace 

 

Mgr. Rašťák - faktická 

- já bych chtěl požádat předkladatele, jestli je ochoten respektovat tady ty pozměňující návrhy, 

protože on jako předkladatel může ten svůj návrh pozměnit a můžeme jedním hlasováním 

schválit 

- jak vidíte, je pro tady toto obecná vůle, nikdo nevystoupil proti tomuto záměru 

- takže já bych doporučil, aby předkladatel prostě změnil usnesení v tom smyslu, jak bylo 

navrženo kolegou Vránou a kolegou Záchou, ať můžeme jedním hlasováním odhlasovat 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se domnívám, že p. Zácha se nebude zlobit, když k protinávrhu p. Vrány připojím: 

„…mimořádnou dotaci ve výši 78 tisíc Kč“ – to je můj pozměňující návrh – je to možné? 

- takže slyšeli jste můj pozměňující návrh, oba dva se nebudou zlobit, který zní: „poskytnutí 

mimořádné dotace ve výši 78 tisíc Kč…“ a s tím souvisí úprava rozpočtového opatření 

v odstavci 3 

 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Mgr. Puchalského: 32 pro, 3 nehlasovali 
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9. RŮZNÉ 

 

1131/39/9/2018 Plán udržitelné mobility 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Tužín, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nesouhlasí s technickým řešením mimoúrovňového křížení pro pěší, které je navrženo            

v projektové dokumentaci „Žst. Přerov – 2. Stavba“ v lokalitě Dluhonice, ulice u rozvodny. 

 

2. ukládá Radě města Přerova zadat u nezávislého projektanta návrh řešení, který bude na 

základě požadavků Plánu udržitelné mobility řešit převedení cyklostezky přes těleso trati v 

řešené lokalitě. Výsledné řešení bude projednáno s investorem stavby (SŽDC s. o.) a v případě 

prokázání jeho reálnosti bude město požadovat zapracování tohoto řešení do projektové 

dokumentace stavby. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

-  já v tomto materiálu musím p. Tužína podpořit, protože podobnou situaci jsme řešili v 

Předmostí 

- když z Předmostí jedeme na Velkou Dlážku, takže tam se podařilo udělat podjezd pod 

železniční tratí a v Dluhonicích víceméně cyklistům a jiným dopravním prostředkům tuto 

situaci výrazně zhoršujeme a ztěžujeme 

- musím říct, že opravdu je to pro cyklisty hlavní spojení z Dluhonic a nejenom z Dluhonic, 

víceméně na centrum Přerova k nádraží a myslím si, že hlavně dospělý člověk se s tím nějak 

porve, ale když tam pojedou nějací starší lidi nebo rodiny s dětmi, tak si myslím, že pro ně ta 

situace bude daleko horší a daleko složitější 

-  takže bych chtěl podpořit a požádat vás, zastupitele, ať tento materiál schválíme, děkuji 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

- nezastupuji investora, nemyslím si, že bychom byli pasivní v těch jednání, byť to teďka možná 

bude vypadat, že investora zastupuji, ale musím vysvětlit tu situaci 

- ten projekt rekonstrukce železniční stanice Přerov vlastně spadá už do roku dejme tomu 2005 

nebo 2006 

- tehdy vlastně SŽDC obdrželo územní rozhodnutí na tuto stavbu s tím, že v té době tam byly 

úrovňové přejezdy 

- musím říct, že v tomto materiálu jsem se dozvěděl, že jsou teda 3 úrovňové přejezdy, ale 

nejsou, jsou tam teda pouze dva v Dluhonicích 

- takže opravdu je to ten na začátku Dluhonic, ten šikmý a potom v ulici U Rozvodny, ten třetí 

je v podstatě silniční nadjezd, takže není úrovňový – to je pro dokreslení situace, protože 

z toho materiálu jsme dehonestováni, že neznáme ani základní pojmy, co je místní 

komunikace a silnice apod., takže pokud bychom se bavili o těch detailech, tak musím použít i 

tento příměr 

- s tím, že pod vlivem, dejme tomu, těch problémů, které nastaly v Ostravě Studénce apod., 

nevím, jestli to byl metodický pokyn Ministerstva dopravy, či třeba nařízení, tak zkrátka 

SŽDC přišlo s tím, že pro zvýšení bezpečnosti vlastně té dopravy, tzn. samozřejmě dopravy 

železniční versus ostatních druhů doprav nejen pouze cyklistické, ale i pěší a samozřejmě i 

automobilové, začalo řešit vlastně mimoúrovňové křížení 
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- tato mimoúrovňová křížení vlastně – poprvé toto jednání nebo řešení bylo představeno 

v Dluhonicích, když přišel p. ministr dopravy Ing. Ťok, to bylo září 2015, pak nějaké 

projednání, respektive představení bylo, co vím já, v březnu 2017, ze strany SŽDC 

- pokud si vzpomenu na rok 2015, to byl říjen 2015, to jsme byli na generální ředitelství SŽDC 

v Olomouci s p. náměstkem Košutkem i s p. radním Horkým – musím říct, že po, jemně 

řečeno, bouřlivé diskusi, nebo jak to teda nazvat, bylo tam nějakým způsobem dohodnuto to, 

že u toho prvního nadjezdu, u toho šikmého, že bude vybudována lávka pro pěší 

- uprostřed, vím, že občané Dluhonic chtěli tam de facto vlastně jako podchod, ale tady bylo 

dohodnuto opravdu na základě toho jednání, že tam bude teda lávka pro pěší, tzn. to je ta 

rozvodna 

- a v tom říjnu 2015 bylo dohodnuto, že bude lávka pro pěší a pro cyklisty v té lokalitě u 

výhybny 

- pak došlo samozřejmě nějakým způsobem k dalšímu přeprojektování, dejme tomu k vývoji 

názoru, protože i tehdy občané Dluhonic chtěli, aby zůstal ten poslední vlastně nadjezd, aby 

zkrátka tam byl jakoby silniční nadjezd, tzn. třeba v nějaké podobě, protože ta doprava tam 

není nějak enormní, takže třeba jednopruhový obousměrný, takže toto SŽDC nějakým 

způsobem, dejme tomu, i vyslyšelo, takže vrátilo tam ten poslední nadjezd, ten tam v podstatě 

je, trošku ve změněné poloze, uprostřed je teda ta lávka pro ty pěší a na začátku je nadjezd pro 

veškeré typy doprav plus ta lávka 

- my jsme na tom jednání v říjnu 2015 ještě chtěli, aby ty lávky byly vlastně rozvinuté rampy, 

pokud to samozřejmě bude možné 

- projektanti společnosti MCO se tím zabývali, v podstatě ty rampy na té severní straně, tzn. ke 

straně Dluhonic, jsou rozvinuté vlastně ve všech třech variantách 

- v té části jižní, tzn., od Dluhonic teda směrem dolů, nebo jak to mám nazvat, jsou tam ty 

rampy de facto spirálové 

- pak tedy v tom případě vím, respektive vím, a nevím, proč teda město nějakým způsobem 

zadává studii nebo realizuje i to cyklistické propojení Dluhonic ze strany v podstatě 

Předmostí, je to podél té komunikace III. třídy 01857, kde vznikly určité studie, ona byla teda 

po jedné straně, druhá po druhé straně té komunikace, bohužel z důvodu majetkoprávních 

vztahů je to složité, takže se de facto teďka ještě řeší varianta, že by to vedlo kolem trati a pak 

by se to vracelo před Dluhonicemi směrem teda k těm Dluhonicím 

- takže toto se nějakým způsobem řeší, aby ty Dluhonice byly nějakým způsobem připojeny i na 

to město Přerov 

- co se týká stezky kolem Bečvy – v současné době je tam povodňový val, který Povodí Moravy 

bude někdy, možná v dohledné době, možná v době deseti, patnácti let v podstatě nějakým 

způsobem spravovat tak, že ho rozhrne a vytvoří nový povodňový val, vlastně u plotu 

Prechezy 

- kdy to přesně bude, to samozřejmě netušíme, pokud by toto nějakým způsobem bylo, tak by to 

byla vlastně stezka, která stejně nebude osvětlená, tzn., bude to stezka v podstatě něco 

podobného jako kolem Bečvy směrem do Kozlovic, takže v těchto parametrech s tím, že 

nebrání, p. Tužín to nechce, aby přešli ti cyklisté tuto lávku pěšky nebo vedli kolo vedle sebe 

- ale z hlediska toho i Plánu mobility nebo Plán mobility mám nějakým způsobem v sobě 

zakotven princip zvýšení bezpečnosti a ta bezpečnost je teda pro všechny typy přeprav a 

hlavně pro tu nejzranitelnější skupinu, což jsou vlastně pěší, tzn., že pro tuto sortu lidí je tato 

bezpečnost bych řekl, jako zabezpečená opravdu nejvíce 

- nevím, co udělá investor, pokud by se vrátily samozřejmě nazpátek ty úrovňové přejezdy, 

nevím, co by to znamenalo 

- problém je totiž v tom, že vlivem zvýšení rychlosti, dojde vlastně do budoucna ke zvýšení těch 

spojů a znamenalo by to, že ty závory by tam byly třeba 20 minut v rámci hodiny, možná i 

déle, zavřené 

- v podstatě otázka je potom, jak to říct, jestli je teda lepší přejít tu lávku s kolem vedle sebe cca 

za 5 minut než čekat 20 minut u těch závor 

- pak vím ještě jednu věc, že to kolejiště tvoří, dejme tomu neúplně, nebo nemůže se říkat prostě 

oficiálně protipovodňovou ochranu, ale v podstatě dá se říct, že takovou funkci ve skryté 

podstatě má s tím, že vím, že občané Dluhonic chtějí a v rámci toho projektu se řeší, že každý 
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propustek, který tam bude, bude mít protipovodňové zábrany, tzn. budou tam asi nějaká účka 

s nějakými fošnami – propustek ale samozřejmě je v rozměrech 30 nebo 60 cm 

- nevím přesně, jaké rozměry toho propustku jsou 

- vím, že tam byla snaha udělat podjezd nebo podchod, lépe řečeno, pro pěší a pro cyklisty, 

problém je v tom, že v tom místě je samozřejmě nízko hladina spodní vody, určitě by možná 

šlo zrealizovat těsněnou vanu, to asi ano, ale problém je v tom, že kousek od toho území 

rozvodny končí tzv. aktivní povodňová zóna, tzn., že ta aktivní povodňová zóna končí de facto 

vlastně u lokality rozvodny s tím, že ta cesta tam tvoří jakousi hráz, pokud se tam de facto 

udělá třímetrová díra, tak samozřejmě ta voda v tom případě do toho nateče 

 

občan – p. Ježík 

- bydlím v Dluhonicích a jsem také předseda místního výboru, ovšem nemohu říct, že se cítím i 

jako občan Přerova, protože tak nějak vnímám to, že my nejsme plnohodnotní občané, za které 

by se toto zastupitelstvo mělo bít 

- já jsem tady proto, abych poděkoval p. zastupiteli Tužínovi, který jako jediný zůstal věren 

svým slibům, které nám dával, když bylo takové jakési předvolební období a celá řada 

nynějších zastupitelů k nám přišla a chodila a slibovala, ale bohužel p. Tužín byl jediný, který 

zůstal jako poslední mohykán, který za nás ztratí slovo 

- já bych k tomuto materiálu vlastně řekl asi tolik – vlastně se nejedná o nic víc, než o to, že je 

to něco, co se Dluhonicím vlastně dluží 

- my jsme byli poctěni tím, že nás v minulosti, v letech nedávných, nás navštívili dokonce dva 

ministři dopravy 

- no a ten jeden po nás chtěl svého času, když už ministr nebyl, tak po nás chtěl, abychom mu 

sepsali, jaké jsou naše požadavky a my jsme měli jeden zásadní, bylo to tuším ze 14.7.2015, 

když se poklepával základní kámen v úseku 137 Lipník – Přerov, abychom sepsali teda, co 

chceme 

- my jsme požadovali zpracování územně plánovací studie, která bude řešit vlastně veškeré 

dopravní závislosti a infrastrukturu, která tam vznikne po realizaci nyní probíhající územní 

řízení druhého tranzitního železničního koridoru a samozřejmě dálnice D1 

- protože se dělají v průběhu času velké změny, v těch investičních záměrech, má to dopad na 

to, že se zde objevují nová a nová řešení a nové návrhy komunikací, které ovšem nemají 

podporu v územním plánu, proto jsme chtěli v tom roce 2015, aby se tato studie vypracovala a 

promítla do toho vlastně veškeré vlivy těchto megainvestic, dá se říct 

- nicméně k tomu nedošlo, byť to bylo ústy nejvyšších slíbeno a na tom druhém setkání p. 

ministra Ťoka, kde bylo vedení Přerova, a kde se vlastně veřejně zavázal p. primátor, že tato 

studie zpracována bude, je to zapsáno, ale bohužel máme rok 2018, probíhají územní řízení 

obě dvě, ale naše požadavky do toho zapracovány nejsou 

- takže já netuším, jakým způsobem se to bude všechno dít dál, jakým způsobem bude vyneseno 

územní rozhodnutí tady ze stavebního úřadu, protože já mám vážnou obavu, že se to nesetká 

s pochopením z naší strany 

- nevím, co bych k tomu řekl dál, já bych vám tady mohl několik hodin vykládat to, co se tady 

událo za posledních 20 let a jakým způsobem jsme my nějakým způsobem vykazováni na 

okraj společnosti, protože já nevím proč, čím jsme se provinili, že se k nám toto město takto 

chová 

- nebudu teda hovořit dál, děkuji za pozornost, je na vás, jak se rozhodnete, protože stejně čas 

všechno vyléčí a ono to nějak všechno dopadne 

 

Ing. Tužín 

- ve velmi stručné reakci na p. Galu – já se omlouvám za ten překlep, teď jsem se díval, opravdu 

tam je ta tři úrovňová křížení, ono samozřejmě jsou to důsledky toho, že člověk někdy píše 

tyto zprávy o půl dvanácté v noci po splnění si svých pracovních povinností 

- takže na rozdíl od p. Galy, který to jistě zvládá v rámci své normální pracovní doby, hold, 

když člověk takto něco dělá po své běžné práci, tak se občas nějaký překlep objeví, ale to je 

okrajová věc 
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- já nechci polemizovat s tou spoustou věcí, které tady p. Gala zmínil, jsou to opravdu věci, 

které se objevily ve spoustě různých argumentací, já s nimi nesouhlasím, mohl bych zase říkat 

proč, ale zbytečně bych to protahoval 

- já bych chtěl jedinou věc, aby prostě místo tohoto slovního ping pongu, kdy si neustále nějak 

vyměňujeme názory s p. Galou a ještě možná s nějakými jinými lidmi, aby někdo opravdu 

zpracoval nezávislou studii, která nebude obsahovat názory ani SŽDC, ani MCO, ale 

nezávislého projektanta 

- a stejně jestli si vzpomínáte jako v případě třeba revitalizace rybníků v Předmostí, kdy jsme 

prostě dostali návrh na usnesení podložený studií a mohli jsme si to nastudovat a potom jsme 

se o tom mohli v klidu bavit, tak i tato problematika není tak jednoduchá, abychom jenom na 

základě nějaké takové slovní diskuse k tomu zaujali stanovisko 

- proto bych chtěl, aby vznikl opravdu nezávislý odborný posudek, já rád se na tom třeba budu 

podílet nějak konzultačně na tom posudku 

- jsem přesvědčen o tom, že technické řešení existuje, jsem přesvědčen o tom, jak p. Gala 

zmiňoval, že i ten podjezd je velmi reálný, je pravda, že je tam vysoká hladina vody 

- na druhou stranu, sám p. Gala říkal, že u těch ostatních propustků budou protipovodňové 

zábrany, viděl jsem spoustu protipovodňových zábran, i u takových cyklistických podjezdů na 

různých komunikacích, která jsou v záplavovém území 

- všecko se dá řešit, je to reálné, ale nejsem teďka tady jako projektant a technik, abych to 

popisoval, a není to účelem 

- já prostě si myslím, že by město mělo jít touto cestou a mělo by si takovou studii nechat 

zpracovat, evidentně nic takového nezpracuje ani SŽDC, ani jiný placený projektant, protože 

na tom zájem nemají, město Přerov by ten zájem mít mělo a k tomu směřuje to usnesení, nic 

více, nic méně 

- není to nic, co by nás natvrdo k něčemu zavazovalo, ukáže se na základě studie, bude-li 

zpracována za kolik peněz, za jakých technických okolností by šlo udělat a teprve na základě 

toho, co nám ta studie řekne, můžeme o něčem rozhodnout  

 

Ing. Kohout – faktická 

- já bych jenom jako člověk neznalý poprosil, kdyby to příště mohlo být předjednáno, v takto 

složitém a komplikovaném materiálu, stanoviska dotčených orgánů, prohnané třeba přes výbor 

PRID, mě se toto nelíbí 

- to je opravdu taková zbojničina a ještě doprovázená takovou nedůvěrou, já prostě tuto hru 

nechci hrát 

 

náměstek primátora Košutek 

- navržené řešení mimoúrovňových křížení v Dluhonicích je, řekněme, nadstandardní 

- na zhruba 1200 metrech železniční trati budou 4 mimoúrovňová křížení, 2 lávky, 2 silniční 

mosty 

- když si to srovnám třeba se stotisícovou Olomoucí, kde je jeden silniční nadjezd 

v Hodolanech, podchod pro pěší na nádraží, myší díra, kde se nevyhnou dva osobní 

automobily Na Bělidlech a silniční podjezd na Pavlovičkách, tak jsou to také mimoúrovňová 

křížení 4 pro stotisícové město 

- tady v Dluhonicích máme zhruba 600 obyvatel, budou tam 4 mimoúrovňová křížení, takže si 

nemyslím, že jsou dluhonští občané nějak poškozováni 

- a dále, p. Tužín, jsem vyrozuměl, že nám předkládá představu, že město Přerov může 

nařizovat SŽDC, co má nebo co nemá stavět, tak to není, určitě ne 

- čeho by město mohlo dosáhnout, že tu stavbu zdrží, třeba svými podáními, odvoláními, 

soudními spory atd., no ale tím bychom se vlastně degradovali na úroveň např. Děti země, 

které podobnou věc dělají s dálnicí 

- a myslím si, že takto slavní být asi nechceme, že  

 

Ing. Tužín 

- p. Košutku, myslím, že se mi můžete ozvat, já bych vám ty věci trošku vysvětlil, protože to, co 

jste řekl, jsou nepravdy 
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- stručně k Olomouci – v každém městě ta situace je jiná, v Olomouci v rámci rekonstrukce 

železniční stanice – ta křížení, která jste vyjmenoval, jsou 4, tak ani jedno z nich nebylo 

technicky degradováno a všude, kde byla možnost ve stávajícím stavu projít nebo projet na 

kole, tak ta možnost byla zachována 

- já o tom něco málo vím, protože když se ta stavba chystala, tak ta 4 křížení v Olomouci, která 

jste jmenoval, upravoval jistý inženýr Tužín, takže děkuji za poučení, že jste mi připomněl, co 

a jak 

- jinak, co se týká toho, co jste zmiňoval, aby se město chovalo jako ekologický aktivista – to si 

opravdu neuvědomujete, že vy tam nevstupujete do jednání SŽDC jako občanští aktivisté, my, 

jako město, jsme majitelé té komunikace a SŽDC nemůže to křížení zrušit a nemůže ho bez 

souhlasu města upravit tak, aby zhoršila jeho parametry 

- čili my můžeme normálně, suverénně jako účastník stavebního řízení a jako dotčený majitel 

pozemků, které nepochybně budou dotčeny, do toho můžeme vstoupit a můžeme uplatnit 

svoje námitky a ty námitky musí být zohledněny 

- to, co vy zmiňujete, jsou věci, které jdou do extrému, když se nedohodnou účastníci řízení, 

podávají odvolání, dávají to k soudům  

- to jsou všechno věci, které nastávají v případě nějakého krizového řešení, ale my nejsme 

v krizovém řešení, my přeci můžeme normálně, slušně, korektně směrem k SŽDC vznést 

námitku a požadovat, aby tam zapracovali řešení, na kterém se shodneme, že je jako město 

chceme, a které je technicky reálné, pokud ta studie prokáže, že je technicky reálné 

- a to bych chtěl, abychom si takovou studii zadali, to, prosím pěkně, nemá nic společného 

s aktivitami, dejme tomu, občanských sdružení 

- to je naprosto standardní postup, s dovolením, já se pohybuji v této investiční výstavbě už řadu 

let a stokrát se mi stalo, že starosta obce chtěl nějakým způsobem upravit projekt dopravní 

stavby a stokrát se stalo, že jsem vyšel jako projektant vstříc a tu připomínku jsem zapracoval 

a nikdy nikdo mě k tomu nemusel dávat k soudu, p. Košutku, takže to, co jste řekl, je naprosto 

mimo realitu, takto to prostě nefunguje 

 

náměstek primátora Košutek 

- už p. Gala hovořil přede mnou o tom, že jsme nejednou projednávali s představiteli SŽDC, co 

v Dluhonicích může být a co nikoliv 

- některé požadavky města přijali, jiné označili za nepřijatelné pro stát, reprezentovaný SŽDC a 

náš nějaký nátlak, tady v tomto by už žádný další efekt neměl 

- mohli bychom podávat odvolání, žaloby atd., ale asi by to k nějaké zásadní změně těch plánů, 

které už jsou zpracovány, nevedlo 

 

občan – p. Ježík 

- musím doplnit to, že Dluhonice teďka existují tak, že mají 3 regulérní silniční křížení přes 

železnici 

- po nějakých těch událostech, které jsou, tak se začalo prosazovat, že silniční křížení na 

koridorové železnici je nesmysl – objevení Ameriky, nečekaně 

- my, v Dluhonicích jsme nějakým způsobem přijali usnesením kompromis, že tam zůstane 

jeden silniční nadjezd, všechny ty současné jsou v intravilánu a přijali jsme usnesení, že tam 

zůstane jeden silniční nadjezd, na konci obce, ty další dva silniční přejezdy budou nahrazeny 

lávkou pro pěší a cyklisty a ten stávající další nadjezd je už vyřazen a odsunut vlastně od 

Dluhonic dál k Předmostí 

- toto bylo naše usnesení a to byl náš kompromis 

- já jenom nevím, proč by nám p. Košutek, který má v gesci resort dopravy, proč se vlastně 

neudála ta požadovaná studie, která by mnohé vyřešila a mnohým problémům by předešla 

 

občan – p. Tomeček 

- já bych se chtěl vyjádřit k tomu křížení – když si vyjedete vlakem z Olomouce do Přerova, tak 

v Olomouci je zastávka a je tam úrovňové křížení, v Grygově je zastávka – je tam úrovňové 

křížení, v Brodku je zastávka – je tam úrovňové křížení, v Rokytnice je zastávka – je tam 

úrovňové křížení, v Dluhonicích není nic, všechna mimoúrovňová křížení se zruší, i to, co 
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bylo bezproblémové, před 35 lety jsem byl členem ? výboru, tak vím, jak se stavěla cesta 

z Předmostí do Dluhonic 

- tenkrát železnice přispěla za cestu 200 tisíc s tím, že železniční přejezd k chemičce bude 

jenom pro osobní auta, měl se zrušit, dráha se zrovna jako hospodář nechovala, netrvala na 

tom zrušení, neprovedla ho a vynakládala velké náklady na jeho opravení 

- pokud jde o ty lávky – jsem po dvou operacích kolene, a jestli budu muset jít po takové lávce 

nahoru s kolem, tak to bude pro mě velmi nepříjemné 

- vidím tady už jednoho zastupitele, který chodí o berličce, hnáty křivé, nechci se dotknout 

- každého z vás se může dotknout to, že už zítra budete o té berličce chodit taky 

- procházka, kam se dá v Dluhonicích jít, byla vždycky k Bečvě – no, já, potom, co to tak bude 

postaveno, už se k té Bečvě nedostanu, budu zavřený za ohradou protihlukových stěn a 

s překážkou jakéhosi nadchodu, kde musím vylézt 8 m vysoko, 8 m dole, a přitom už teď mám 

omezit veškerou chůzi z kopce dolů – vezměte to v úvahu 

- jestli nás nechcete zastupovat, tak to řekněte, a řekněte, že nás budete prodávat tak, jak nás 

prodáváte doposud 

 

 

Hlasování : 21 pro, 1 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

 

1132/39/9/2018 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2018. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018 (Program) poskytnutí dotace a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Základní škola J.A. Komenského a Mateřská škola, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se 

sídlem Hranická 14, 751 24 Přerov, Přerov II – Předmostí, IČ: 45180083, na projekt Dny s 

EVVákem v Předmostí, ve výši 40 000,00 Kč, 

 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Přerov, Havlíčkova2, IČ: 70259925, 

na projekt Ekovýuka 9 – Klima a příroda, ve výši 6 000,00 Kč, 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Školní meteostanice s fenologickým keřovým kalendářem ZŠ U tenisu, ve výši 

15 000,00 Kč, 

 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, se sídlem Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na 

projekt Obnova arboreta na Střední škole zemědělské Přerov, Osmek 47, doplněné o tabule s 

odborným textem, ve výši 50 000,00 Kč, 

 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 20 000,00 Kč, 

 

 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, se sídlem 751 52 Přerov, Komenského 

29, IČ: 60609460, na projekt Přírodní naučná trasa, ve výši 18 000,00 Kč, 
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 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lešetínská 5, IČ: 

49558871, na projekt Živé stavby z vrbového proutí, ve výši 25 926,00 Kč; 

 

pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000,00 Kč; 

 

pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, Přerov, 

IČ: 00097969, na aktivitu celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, Přerov, ve výši 

200 000,00 Kč; 
 

pro účel D Programu: 

Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 66743885, 

na projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický kopec, ve výši 

397 500,00 Kč; 

 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu; 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Středisku 

volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem Žižkova 12, 750 02, Přerov, IČ: 47184469, 

na projekt Environmentální soutěže a vzdělávání EVVO v BIOS ve školním roce 2018/2019, ve 

výši 24 000,00 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který 

je součástí Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2018; 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace Střední zemědělské škole, Přerov, Osmek 47, se sídlem 

Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, na projekt Naučná stezka – ovocný sad, ve výši 50 000,00 

Kč; 

 

4. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 a 2 usnesení 

včetně podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

 

Hlasování : 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

1133/39/9/2018 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2018. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018 (Program) 

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli v uvedené výši: 

 

 Ladislav Skřipec, Přerov, na obnovu fasády uličního průčelí, výměnu 2 ks a 1 ks okna dveří a 

uličního průčelí domu čp. 18, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 344, k.ú. Přerov, ve výši 

80 000,00 Kč, 
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 Jiří Černoch, Přerov, Miroslav Černoch, Přerov, Vlasta Opravilová, Přerov, na opravu a nátěr 

stávající fasády domu čp. 3, Horní náměstí, Přerov, pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 

70 000,00 Kč; 
 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu; 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právním jednáním dle bodu 1 usnesení včetně 

podpisu veřejnoprávních smluv. 

 

 

Hlasování : 34 pro, 1 nepřítomen (p. Jandová) 

 

 

1134/39/9/2018 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na obnově kaple sv. 

Jiří v Přerově. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na IV. 

etapu celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem 

Přerov, Kratochvílova 6,  IČ: 451 80 199, ve výši 7 500,00 Kč; smlouva bude uzavřena pouze 

v případě, že na obnovu kaple sv. Jiří bude poskytnut finanční příspěvek z dotačního titulu 

Ministerstva kultury ČR – Program regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón ČR; 

 

2. pověřuje náměstka primátora Pavla Košutka k právnímu jednání ve věci uzavření 

veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 návrhu na usnesení, včetně jejího podpisu; 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ UZ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3322 830  Zachování a obnova kulturních památek  65,0  - 7,5 57,5 

3322 830 889 Neinvestiční transfery církvím a 

náboženským společnostem 

0,0  + 7,5 7,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 664,7 + 7,5 20 672,2 

 

 

Hlasování : 31 pro, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. Jandová) 
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1135/39/9/2018 Upuštění od vymáhání náhrady škody  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání náhrady škody za pokutu 

uloženou statutárnímu městu Přerov ÚOHS za správní delikt ve výši 250 000 Kč za společností MT 

Legal. s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, IČ: 28305043 

 

DISKUSE: 

 

p. Zácha 

-  tento materiál, jak řekl v úvodu p. primátor opravdu nahrán v posledních hodinách před 

zasedáním zastupitelstva a jak mnoho z nás si je vědoma, tak chodí do zaměstnání a 

nastudovat tento materiál není tak úplně jednoduché 

- já jsem to zkusil proletět velmi rychle, mám tady 9,10 pro mě zásadních otázek, samozřejmě 

očekávám i reakce, které půjdou proti bývalému vedení 

-  nicméně k materiálu – já se ptám, když škodní komise, jak se tam píše, zasedala v dubnu 2018, 

materiál byl nahrán dneska zhruba v 10, ale rada zasedala minulý týden ve čtvrtek 17.5. – já si 

myslím, že to rada klidně mohla projednat a vy jste, p. primátore, hovořil, že tam jsou tam jsou 

vyjádření, tam je pouze důvodová zpráva, mě tam chybí vyjádření oddělení právního 

- když jsme měli majetkoprávní záležitost, rozumím, argumentoval jste, že majetkoprávní 

oddělení má své právníky a v podstatě bude to řešit od začátku do konce ten Chemoprojekt, 

ale tady, když se podívám, tak zpravodaj a navrhovatel jste vy a zpracovatel je p. tajemník a 

referent je p. Považanová, která určitě není ani z oddělení majetkoprávního ani právního 

-  tzn., když půjdu postupně, tak se ptám, co se vlastně kromě toho, co jste řekl, od toho dubna 

s tím případem dělo? 

- MT Legal je společnost, která zastupovala město v minulosti, ale jestli se nepletu, tak určitě 

bych našel v zakázkách, že s ní spolupracujeme do dnešního dne 

-  já proti té společnosti, já jsem s ní nikdy nejednal, já proti ní nemám nic, ale jestliže tady 

máme nějaký spor a neustále spolupracujete s touto kanceláří, tak určitě byl prostor jednat a 

nějakým způsobem ten materiál posunout dál a ne v den zastupitelstva v 10 hodin nám ho 

nahrát a neprojednat ho ani v radě, nedoložit jediné vyjádření dotčeného odboru nebo 

oddělení, což pro mě je oddělení právní, jestli vůbec toto projednávali, s jakým závěrem, je 

tam jenom škodní komise, takže se ptám na stanovisko oddělení právního 

- co se týká toho zastoupení, tak my si, tak jak jsem tady několikrát upozorňoval nebo jsme 

upozorňovali, tak na vše si bereme externí zastoupení a bavili jsme se o tom několikrát, že nás 

zastupují společnosti v těch právních sporech a tady je to taky poměrně významná částka a 

bereme to na svá bedra, nemáme tady jediné vyjádření nějaké externí právní kanceláře tak, jak 

to bylo v jiných případech, p. primátore, takže také mě to zaráží 

-  co se týká té žaloby – tam se totiž píše v důvodové zprávě, já pojedu na konec, v poslední 

větě: „Podotýkáme, že promlčecí lhůta pro podání žaloby končí dnem 15.6.2018.“ 

- tak měli jsme 2 měsíce, nic jsme nedělali, teď to řešíme na poslední chvíli, tak tu žalobu 

podejme, a jestli se nepletu, tak potom to můžeme kdykoliv stáhnout, takže také to pro mě 

není argument, na který pokud nebude vysvětlen, bych měl nějak klást důraz 

- a co se týká vůbec formy toho materiálu, tak p. primátore, vy jste byl ten, který v minulosti 

kritizoval takto podané věci a já si myslím, že u tohoto sporu to nahrát v 10 hodin dopoledne a 

potom říct, že všechno máme uvedeno podrobně v důvodové zprávě a říct, že tam máme 

vyjádření dotčených orgánů, když tam není ani jedno, tak to trošku fabulujeme s fakty 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- p. Zácha, já vaše kázání respektuji, je vidět, že jste v tom problému, který je v důvodové 

zprávě desorientován, ale to chápu, vy jste uvedl proč, já to respektuji, toť vše 
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- já jenom chci říci, že od 12.4. úřad prostřednictvím tajemníka a odboru veřejných zakázek a 

jeho právníka v této věci jednal s právní kanceláří, tzn. intenzivně jednal a v zájmu věci jsem 

to předložil dnešnímu zastupitelstvu z jednoho procesního důvodu, že když to 

neodsouhlasíte, tak budeme žalovat, nic jiného nám nezbude, tzn. nárok bude udržen 

podáním žaloby, ale jak žaloba dopadne, kolik zaplatíme, to nikdo z nás neví 

- to je podstata problému a já mám takovou odpovědnost, že jsem tuto možnost, to takto 

předložit naléhavě k vašemu posouzení dal 

- a mně vůbec nevadí, že to neschválíte tento postup, budeme žalovat, musíme udržet nárok 

 

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

- 12.4. byla zaslána společností MT Legal výzva k úhradě uložené sankce, samozřejmě po 

jednání s MT Legal nám bylo řečeno, že to působilo jako blesk z čistého nebe, tzn., že oni de 

facto se museli vrátit ke kompletní spisové dokumentaci tak, aby mohli nějakým způsobem 

reagovat na tu naši výzvu 

- nicméně my jsme pak vyvolali ještě jedno jednání se zástupcem společností MT Legal, kde 

jsme mu nastínili prostě ten dosavadní vývoj a to, co nás v budoucnu očekává, případně jak 

podání žaloby, tak i případně rozhodnutí o upuštění vymáhání škody 

- to vyjádření advokátní kanceláře jsme opravdu dostali až 18.5. tzn. až den po jednání rady, 

proto z tohoto důvodu to nemohlo být projednáno na jednání rady 17.5. 

- opravdu je pravdou, že nás tlačí čas v rámci promlčení této „pohledávky“, takže není jiné 

možnosti než to dát na stůl 

- na tom materiálu se pracovalo přes víkend, dneska se finalizovalo, a jakmile to bylo možné, 

tak byl nahrán do patřičného softwaru 

- co se týká nákladů, že jsme nebyli zastoupeni právně v rámci řízení před ÚHOSem, potažmo 

Krajským soudem, potažmo Nejvyšším správním soudem, to je uvedeno tady v té větičce, že 

my jsme s MT Legal neměli uzavřenou žádnou smlouvu o zastupování, pouze byla uzavřená 

smlouva na vyhotovení smlouvy o tom provozování a na to přímé zadání pro provozování 

MHD 

- následně pravděpodobně bylo vyhodnoceno, že úřad nebude zatěžovat rozpočet externí právní 

službou, tzn., že veškeré argumentace byly sepsány pravděpodobně právním oddělením 

samozřejmě za součinnosti odboru ESŽ p. Kočicové 

- co se týká stáhnutí žaloby, samozřejmě toto možné je, musíme akorát ještě vzít v potaz to, že 

samozřejmě z 250 tisíc se platí soudní poplatek, který v případě stáhnutí žaloby se samozřejmě 

vrací v nějakém poměru, myslím si, že o 20% bychom mohli přijít, ten soudní poplatek je 

vyměřen, tuším, ve 4 nebo v 8% z vymáhané částky 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

- p. Strejček řekl většinu toho, co jsem chtěl říci – jen pro dokreslení ta cena vyhotovení 

smlouvy v r. 2011, kterou obdržel MT Legal byla asi 70 tisíc 

- když zažalujeme MT Legal o částku 250 tisíc, je nanejvýš pravděpodobné, že soud přikročí 

k moderaci té částky, využije svého práva moderačního a samozřejmě my se v žádném případě 

k takové částce nedostaneme, i kdybychom byli úspěšní 

- a naše argumentace samozřejmě takto úspěšná pravděpodobně nebude  

- ten návrh je vyhotovený samozřejmě mnou, mými kolegy a já tentokrát doporučuji 

zastupitelstvu, aby tuto věc schválilo tak, jak je předloženo 

 

p. Zácha 

-  poděkuji za reakce, ono se to málokdy stane, ale já teda žiji v tom, že p. kolega Strejček je 

pořád vedoucí oddělení a ne odboru 

- ale poprosil bych o jedno – jestli máme vyjádření z 18.5., a to vyjádření skutečně existuje, tak 

aby mi bylo zasláno, protože není přílohou tohoto materiálu 

- já to nezpochybňuji, ale myslím si, že když jste to chystali přes víkend, dneska taky kdyby 

byla vůle, mohla být svolána mimořádná rada, ale to se pouštím na tenký led, tak to vyjádření 

MT Legal mohlo být přílohou tohoto materiálu, abychom si to přečetli, není tomu tak a prosím 

o jeho zaslání 
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Mgr. Jan Strejček – vedoucí odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

- to vyjádření je de facto vytažené v tom materiálu – je to vyznačeno kurzívou – pošleme, není 

problém 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- v důvodové zprávě je citováno celé vyjádření 

 

 

Hlasování : 27 pro, 4 se zdrželi, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. Jandová) 

 

 

 
 

10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 
 

MUDr. Chromec 

- já mám dvě pozitivní zprávy v záležitosti dotace na Čekyni, v pátek splnili poslední 

nesplnitelný požadavek a odeslali jsme to na SFŽP, takže vypadá to, že budeme připuštěni 

k soutěžení, protože jsme zatím 2 měsíce bojovali s různými neuvěřitelnými požadavky, které 

se díky flexibilitě p. primátora podařilo splnit 

- 11.5. zasedla valná hromada VaKu a rozhodla o výplatě dividend, která bude letos 10 Kč, 

takže město dostane 3 120 tisíc Kč 

 

p. Pospíšilík 

-  na základě zkušeností z posledních zastupitelstev, nebo za celé funkční období, kdy v bodě 

projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly 

předmětem programu, tady navrhuji změnu tak, aby vlastně každý zastupitel mohl v tomto 

bodu vystoupit 2x v každém příspěvku, tzn., aby nedocházelo ke zmatkům a k věcem, ke 

kterým dochází v průběhu tohoto jednání, aby každý bod se projednal a každý z nás 

zastupitelů mohl k danému bodu vystoupit 2x 

- takže já jsem navrhl usnesení, které vidíte na promítacím plátně: ZM po projednání 

schvaluje doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova takto: V článku 7 

Projednání jednotlivých návrhů schváleného programu se vkládá nový odstavec 3. ve 

znění: V bodu jednání zastupitelstva „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů 

a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu“ může být uděleno slovo 

každému členovi Zastupitelstva 2x ke každému návrhu v rámci tohoto bodu. Ostatní 

ustanovení čl. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva se přečíslovávají takto 3-9 jako 4-10. 

- tzn., že když k tomuto bodu bude 7 příspěvků, tak každý k tomuto příspěvku může 2x 

vystoupit 

- protože potom, když k prvnímu příspěvku vystoupím 2x, tak k dalším 6 příspěvkům už 

nemůžu vystupovat 

- takže prosím o schválení tohoto usnesení 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- k tomu bych rád otevřel diskusi 

 

Ing. Kohout – faktická 

- pak by tam měli být i občané 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- no samozřejmě 
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- takže prosím, já nechám o tomto návrhu hlasovat ihned, protože nepředpokládám, že Michal 

Zácha k němu chtěl vystoupit, ani Marek Dostál, ani Bohumil Střelec 

- takže prosím návrh – projednávání jednotlivých návrhů schváleného programu se vkládá nový 

odstavec – z bodu jednání „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu“ může být uděleno slovo každému členovi 

zastupitelstva 2x, ke každému projednávanému návrhu v rámci tohoto bodu, ostatní 

ustanovení čl. 7 se přečíslovávají takto 3-9 jako 4-10, takže se to posunuje o 1 místo 

- ale to samozřejmě souvisí, i když si přečteme Jednací řád s tím, že každému členu 

zastupitelstva obecně může být umožněno projednávat 2x, to je nadbytečnost 

- paní vedoucí kanceláře, máte jiný názor nebo sdílíte názor p. zastupitele Pospíšilíka? 

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

- já se domnívám, že v podstatě je tento návrh na doplnění veden snahu, aby se trošku uvedlo do 

nějakého řádu ten poslední bod, ale teď sami vidíme, že ono to bude strašně komplikované, i 

když tady to doplnění bude schválené, protože vlastně v tom jednom příspěvku zastupitele 

může za první zaznít několik věcí, takže zase stejně budou vystupovat na přeskáčku 

- každopádně si myslím, že to není nic proti ničemu, pokud se takové doplnění schválí 

- a jak říká p. primátor, principiálně by ke každému projednávanému bodu měl ten zastupitel 

mít právo se 2x vyjádřit 

 

Ing. Vrána – faktická 

- já se omlouvám, mě to ale není úplně jasné, já vím, co tím Radek Pospíšilík chce říct, a nejsem 

proti diskusi 

- ale já nerozumím třeba tomu projednávanému návrhu, protože připomínka se nerovná návrh 

- vezměte si, že někdo, občan nebo kdokoliv řekne nějakou připomínku, a na to může každý 

zastupitel reagovat 2x? 

- čili na každé vystoupení každého občana…, tady je potřeba rozlišit připomínku, návrh a mělo 

by se to nějak dopracovat 

- já v tuto chvíli to nepodpořím, ale zdržím se, ale budu pro to, aby se to dopracovalo třeba 

s právníkem, protože mě to teďka nedává smysl 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- ne, já doporučuji, abychom to projednali v radě, samozřejmě na základě konzultací 

s příslušnými odbornými pracovišti magistrátu, a pak s tím návrhem přišli do zastupitelstva 

- je to příliš horké a syrové, z toho můžou rezultovat opravdu průtahy, skutečné průtahy, které 

nastanou v případě připomínek občanů, návrhů, námětů, začneme soutěžit, kdo dá lepší návrh 

- to je diskuse pro diskusi 

- takže já doporučuji, abychom podnět, který přednesl zastupitel Pospíšilík projednala 

Rada města a předložila návrh zastupitelstvu do 30.6.2018 

 

p. Zácha – faktická 

-  my taky na to zareagujeme, protože to je rána z čistého nebe 

- já se domnívám na základě reakcí paní vedoucí Kanceláře primátora, že tak, jak to tady kolega 

navrhl, to je přece na řídícím schůze, jak to vede ty jednotlivé body, jak rozdává diskusní 

příspěvky, nebo jakou máme možnost a Jednací řád nám umožňuje vystupovat, takže já 

rozumím tomu, co kolega Pospíšilík, kam míří, ale když to takto schválíme, tak tady opravdu 

můžeme prodiskutovat hodiny a hodiny 

- mě to nevadí, já tady budu klidně do půlnoci 

 

p. Pospíšilík - faktická 

-  je to přesně k tomu, aby vlastně ten zastupitel k návrhu, ne k podnětu, ale k návrhu mohl 2x 

vystoupit, aby mu zůstal dostatek času a prostoru k tomu, aby k dalším návrhům, kterých bývá 

5 i více mohl vystupovat, protože potom je vyřazen z diskuse a určuje to pouze vedoucí 

schůze, jestli mu dá nebo nedá slovo 
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- tzn., že mnohdy se stává, že chce vystoupit 3x a ono to nejde, protože mu primátor nebo 

vedoucí schůze neudělí slovo a jsou to kolikrát podstatné věci a jsou to důležité věci 

- takže pokud můžu brát slovo primátora, že se tím rada bude opravdu vážně zabývat a vidím, 

že i p. Petr Vrána přikyvuje, že ano, tak já teda ten svůj návrh stahuji a podpořím teda návrh p. 

primátora, aby se tím rada opravdu vážně zabývala a předložila demokraticky návrh, který by 

vyhovoval všem zastupitelům tak, aby v tomto bodě ta schůze byla řízená a opravdu bylo 

udělováno slovo tak, aby se k těm zásadním věcem mohl každý vyjádřit tak, jak potřebuje 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- děkuji za konstruktivní přístup a prosím hlasujme o tom, že Rada k návrhu zastupitele 

Pospíšilíka projedná jeho podnět a nejpozději do 30.6.2018 předloží návrh na změnu 

Jednacího řádu Zastupitelstvu města Přerova 

 

 

1136/39/10/2018 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova projednat na základě podnětu 

zastupitele Radka Pospíšilíka změnu Jednacího řádu Zastupitelstva města a předložit návrh 

zastupitelstvu nejpozději do 30.6.2018. 

 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Puchalského: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. 

Jandová) 

 

 

 

p. Zácha 

-  2 podněty, 1 dotaz 

- p. primátore, kolega mi poslal, možná o tom na dotačním oddělení víme, ale Státní fond 

kinematografie, je to z dnešního dne, ta informace, vyhlásil dotační titul „Digitalizace a 

modernizace kin v roce 2018-2019“ 

- uzávěrka těch přihlášek je tam 11.6., cíl té výzvy je zaměřen na digitalizaci a modernizaci kin, 

takže, kdybychom měli nějaký podnět, co se týká kina Hvězda, tak jenom sděluji, pokud o tom 

nevíme, že maximální výška dotace je 850 tisíc Kč a bylo by to možná zajímavé pro naše kino, 

kdyby se nám to povedlo ještě nějak rychle zadministrovat a zkusit se do toho programu 

přihlásit 

- druhý podnět – to dávám na zvážení, jestli to vezmete do rady nebo nevezmete – opravdu 

parkování na území města, to je problém, to víme všichni a v centru obzvláště 

- mnoho z nás si kupuje parkovací karty a ty karty nestojí malé finanční prostředky, ale věřte, 

když zaplatíte za parkovací kartu 3000 Kč a nemáte potom kde parkovat v centru města, to 

vím, že nezměníte, ale spíš, jestli na zváženou, má smysl dál ty parkovací karty vůbec 

prodávat, protože opravdu městská policie koná 

- když se podíváte na obě dvě náměstí a na četnost nasazení městských policistů, tak 

opravdu…., projděte si Žerotínovo náměstí, a jak se parkuje na vyhrazených místech 

- opravdu zdvořilostní dotaz a nikam nemířím – p. primátore, já jsem si všiml při dnešním 

zasedání, teď to bylo vidět zase v tom posledním bodu, vy nehlasujete z důvodu, že nefunguje 

hlasovací zařízení nebo opravdu vědomě nehlasujete v některých materiálech_ 

- je to vaše právo, já se jenom ptám 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- asi to technicky prostě nezvládnu, špatně zmáčknu nebo zmáčknu později nebo brzy tak, jak se 

to stane p. Dostálovi, komukoliv 
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p. Zácha 

- škoda, že o těch zásadních věcích primátor města…, já neapeluji na vás, já to říkám obecně, já 

jsem si toho pouze všiml 

- já jsem se zeptal, vy jste odpověděl 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- je to technický problém, nic víc 

 

Ing. Střelec 

- já bych si dovolil všechny zastupitele města a i občany města Přerova pozvat na 26.5., což je 

sobota od 9:00 hodin do 13:00 hodin, kdy máme Den otevřených dveří 

- na základě toho, že 2.4. oslavila společnost Technické služby 10. Výročí založení jako s.r.o., 

takže samozřejmě nebude to v tom rozsahu, jako když jste byli v Meoptě, protože my nejsme 

výrobní podnik, ale aspoň se pochlubíme novou technikou a prostě tím, co jsme dokázali, 

takže jste všichni zváni 

- pokud budete chtít přijet automobilem, tak budete muset přijet z ulice Polní, kde bude prostě 

zajištěno parkování, z ulice Na Hrázi bude příchod jenom pro pěší 

- a tímto ještě sděluji, že v tento den bude uzavřen sběrný dvůr, je to všude uvedeno, takže tím 

pádem občané města v sobotu nebudou moci odevzdávat odpady do sběrného dvora – sběrný 

dvůr jenom Na Hrázi 

- ostatní sběrný dvůr tzn. na Želatovské ulici bude otevřen a navíc ještě v tu dobu bude pro 

veřejnost otevřen útulek, takže se budou moci i děti podívat na útulek, sice tam probíhá 

v současné době rekonstrukce zateplení budovy atd. 

- jenom bych částečně zareagoval na p. Záchu, co se týká toho parkování – parkování je 

opravdu problém a problém pořád zůstává i placení za parkování, protože na fůře míst, kde je 

vyhrazené placené parkoviště, tak samozřejmě parkují i lidi s kartami z roku 2015, parkují tam 

i bez platného parkovacího lístku 

- my jsme udělali opatření, děláme kontroly, dáváme podněty, ale bohužel je to tak, je tady 

málo parkovacích míst 

- to, že platíte nějaký systém, je to vyhláška města Přerova, kterou my pouze jako realizujeme 

- takže ještě jednou vás zvu na Den otevřených dveří v sobotu 

 

p. M. Dostál 

-  tak mně se to ještě za toho 3 a 3/4 roku nestalo s tím mačkáním, na to jsou tady jiní experti 

- já bych teď s dovolením skrze vás, p. předsedající, se zeptal p. Netopilové a prosím o 

prezentaci, kterou jsem si udělal 

- jedná se o průchod náměstí Žerotínovo vedle toho Šela sportu nebo nějaké té sportovní 

prodejny sportovních potřeb 

- já jsem si všiml, že se stalo teda, že kolegyně Netopilová se svými dětmi vymalovala tento 

průjezd, ale tento průjezd není v majetku města Přerova, je v majetku SBD Přerov, tak jsem se 

chtěl zeptat kolegyně, jestli má nějakou smlouvu s SBD a povolení o tom, aby to mohla takto 

vymalovat 

- a pokud teda nemá, tak mě zajímá, co ji k tomu vedlo, protože toto když vytvoří se svými 

dětmi, tak jsou to vlastně grafiti, takže jestli by nám mohla nějak objasnit 

- nevím teda proč než tam vezme ty barvičky a přijde to tam vymalovat, proč si k tomu nezajistí 

nějaké povolení, souhlas vlastníka 

- děkuji za odpověď paní Netopilové 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já se domnívám, že to nesouvisí s její funkcí zastupitelky, protože konala jako kantorka, 

předpokládám, v rámci výuky výtvarné výchovy 

 

Mgr. Netopilová 

- já jsem byla docela zvědavá, jestli se k této věci někdo dostane a nezklamala jsem se 
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- já bych samozřejmě na stěny toho průchodu v životě nesáhla, pokud bych tak nekonala 

v dobré víře, že jde o majetek města 

- absolvovala jsem kolem této věci už několik velmi nepříjemných debat, asi ta nejvíc 

nepříjemná byla s p. ředitelkou Ludvovou, kdy jsem skutečně pochopila, že, jak to říci, toto 

město je prostě zakleté, a zřejmě lidi jako já a další, jaksi se svým myšlením, nemohou 

s některými jinými lidmi nikdy protnout a setkat 

- já jsem se omluvila, já jsem samozřejmě, znovu zdůrazňuji, měla za to, že je to majetek města, 

došlo tady k určité komunikační chybě 

- takže prostě ten průchod je vymalován, já se necítím jako nějaký zločinec, vandal apod., i 

když moje debaty s některými funkcionáři, s některými úředníky a dalšími lidmi, tam to bylo 

jaksi tak, buď nápadně, zjevně nebo nenápadně, naznačeno či přímo řečeno 

- dále jsem toho mínění, že tento průchod byl po desetiletí a desetiletí velmi zanedbaným, 

ošklivým, smradlavým, chátrajícím místem a my jsme toto místo zlidštili, zvelebili, zlepšili 

- pokud si SBD bude přát, abychom toto místo uvedli do původního stavu, já samozřejmě v tom 

podniknu nějaké kroky 

- podotýkám, že to místo bylo posprejované, znečištěné, smradlavé, nevím tedy, jak ten původní 

stav tam dodat, ale určitě vyvinu opravdu velkou snahu, pokud takové přání tady bude, tak 

nějakým způsobem to vykonám 

- zároveň děkuji za to, že v tomto městě, bohužel, a tvoří, aspoň podle mě, a děkuji bytovému 

družstvu za to, že jsem teda podle mě, vylepšila to místo, oni si myslí, že jsem se dopustila 

nějakého vandalství, takže děkuji za pochopení 

- já jsem nabízela, teda mimochodem, paní Ludvové, ředitelce družstva, i jakousi debatu na 

veřejném fóru, nebylo to přijato, atd., atd. 

- znovu opakuji, pokud tady to místo, pokud to opravdu je pro některé rozhodující osoby něco 

nepřijatelného, berou to jako vandalismus, já se budu snažit uvést toto místo do toho 

původního stavu 

 

Ing. Kohout – faktická 

- já budu trochu jadrný – to je prasárna v kravatě 

- na zastupitelstvo to nepatří, já nabízím p. Netopilové pomoc, pokud ji někdo donutí k tomu to 

uvádět do původního stavu, vezmu pár psů a pomůžeme 

 

Ing. Kutálková 

- já se přidám k p. kolegovi Chromcovi a budu mít třetí kladný příspěvek v této sekci 

- chci vás, i občany našeho města, informovat, že ve čtvrtek 17.5. získalo statutární město 

Přerov krásné druhé místo v soutěži obcí a měst Olomouckého kraje ve třídění odpadů pod 

názvem „O keramickou popelnici“ 

- do třináctého ročníku této celokrajské soutěže se zapojilo celkem 395 obcí a měst, první místo 

získala Olomouc a za námi na třetím místě se umístil Prostějov 

- v samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému Ekokom, šlo především o množství 

vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých 

obcí a měst 

- hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů 

- na závěr tohoto krátkého příspěvku, mi dovolte, určité zamyšlení – je velmi potěšující, že 

občané našeho města se zapojují do třídění odpadů a roste jaksi zájem o to mít město čistější a 

hezčí a vlastně ta popelnice patří především jim, i to ocenění, takže na závěr bych chtěla všem 

poděkovat 

 

p. Zácha – faktická 

-  já se p. primátore vrátím k tomu bodu, já to nechci rozvrtávat, rozhrabávat, aby to tady ještě 

víc rezonovalo, ale nemůžu se smířit s tím, že přece v dobré víře, rozumím, co je dobrá víra, i 

když by to byl objekt města, tak vždy musím mít souhlas toho majitele nemovitosti 

- to přece nemění, jestli je to SBD nebo město, to je zásadní věc, pokud někde na nějaké 

nemovitosti někde něco dělám, ano, p. primátore,  
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Ing. T. Dostal 

- můj dotaz míří na příslušného náměstka popřípadě vedoucího odboru řízení projektů a investic 

- v minulém roce byla dokončena a nevím, jestli zcela předána stavba Poslední regenerace 

panelového sídliště v Předmostí a do dnešní doby, pokud se dobře dívám, tak není provedená 

poslední úprava zeleně 

- všude na hlíně, která tam v podstatě zbyla, tak roste plevel a tato plevel tam roste dále, zeleň 

tam není 

- takže můj dotaz míří tímto směrem – kdy bude dokončena tady ta úprava zeleně a předána 

městu 

 

Ing. Ivana Pinkasová – vedoucí odboru řízení projektů a investic 

- poslední etapa regenerace Předmostí je dokončená a předána s tím, že zeleň je reklamována u 

zhotovitele 

- prostě to, co se tam zaselo někdy v tom listopadu, případně v prosinci, úplně nevzešlo, to 

znamená další kolo 

- termín – měsíc třeba řádově 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- takže termín do 30.6. nejpozději, ano, ať má p. zastupitel jistotu, kdy to může zkontrolovat 

zpětně, nebo ho informujte, jak to tam bude pokračovat, je to nejjednodušší  

- propojte se na něj 

 

Ing. Ivana Pinkasová – vedoucí odboru řízení projektů a investic 

- nejsem si jistá, jestli zeleň do 30.6. vzejde, ale pokusíme se 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- musíme si být jisti 

 

Mgr. Schenk 

- já jsem se chtěl v tomto případě zastat kolegyně Helenky Netopilové 

- v případě toho průchodu už to nechci rozmazávat, asi tam došlo k takovému partyzánskému, 

možná že došlo ke komunikačnímu šumu, nicméně si určitě nemyslím, že se jednalo o 

poškození vlastně cizí věci, ale opravdu o zvelebení průchodu, který byl léta takovou ostudou, 

ta propojka mezi Žerotínovým náměstím a Šrobárovou 

- myslím si, že opravdu to p. Netopilová se svými žáky tak trochu polidštila v mexickém duchu 

- mě se to osobně líbí a každý občan města Přerova se o tom může přesvědčit, protože ta plocha 

toho průchodu byla po léta zanedbaná, polepená plakáty, posprejovaná různými amatérskými 

„tegy“, takto, když tam projdete, můžete akorát říct „Vivat Mexico, Vivat Přerov“ 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

- já navážu na p. Kutálkovou a chtěl bych vám oznámit, že 9.5., to byl asi měsíc druhých cen, 

získal Magistrát města Přerova z rukou náměstka Ministra vnitra Petra Mlsny, cenu – druhé 

místo, jako „Přívětivý úřad Olomouckého kraje“ 

- první byl bohužel Prostějov a třetí byl Zábřeh 

 

p. Pospíšilík 

-  já si nejsem jistý, pokud v Předmostí zasejeme před letními horky travní porost, jestli znovu 

vyklíčí, protože tráva se seje na jaře a na podzim 

 

Mgr. Netopilová 

- jenom krátce ještě k „chilli“ uličce 

- děkuji kolegovi Zdeňkovi Schenkovi samozřejmě, ale chci poopravit jednu větu, to nebyla 

žádná partyzánská, žádná gerilová akce, to byla oficiální akce 

- a jak už jsem říkala, prostě došlo ke komunikační chybě – měla jsem za to, že je to majetek 

města a myslím, že by vůbec nebylo špatné, kdyby, jak bylo vidět na snímcích i ty plochy, na 
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začátku toho průchodu, které ještě jsou plné jakýchsi cárů plakátů, a ty se nám nepodařilo 

odstranit, tak kdyby v tom SBD něco udělalo 

- jinak ty výroky pánů z ODS považuji docela za nefér  

 

primátor Mgr. Puchalský 

- já znovu opakuji – jednala jsi jako členka zastupitelstva? Jako kdo? (Mgr. Netopilová 

odpovídala bez mikrofonu – není zvukový záznam) 

 

p. M. Dostál 

-  nezpochybňuji dobrou vůli paní kolegyně, ale přece já nemůžu vzít kýbl barvy, teď nevím, 

jestli si tu barvu žáci koupili, nebo ji dostali z města, protože mám informaci, že byli 

podpořeni městem, co se týká barviček 

- takže ještě to tam nemáme zodpovězené 

- ale přece nemůžu ani jako…, vy jste teda vystupovala jako učitelka gymnázia 

- mně tam prostě nesedí to, že vezmu nějaké barvičky a zajdu si vymalovat nějakou uličku, byť 

je to hezké a přitom teda vím, že ta ulička…, teda asi vy jste nevěděla, ale měla byste si to 

zjistit, představte si, kdyby vám třeba pomaloval někdo barák – musíte se tady do toho 

nějakým způsobem ztotožnit 

- ještě bych chtěl slyšet, jak to bylo s těmi barvičkami 

 

Ing. Kohout – faktická 

- vraťme se radši k těm kontrolám parkování motorek, já to unesu snázeji  

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

- chtěla bych jen informovat, že tak, jako v loňském roce, jsme vlastně z finančních prostředků, 

které máme na propagaci města, přispěli žákům na barvy a štětce a tady tyto záležitosti, 

protože si myslíme, že ty aktivity pokud se dělají tak, jak se mají dělat, tak jsou v pořádku a 

jsou přínosné pro město 

- toto se trochu nepovedlo, s ohledem na ten komunikační šum, ale už se to stalo, tak asi už je 

skoro škoda dalších slov  

 

p. Tomaníková 

-  chtěla bych říct, že je to malichernost samozřejmě, určitě si to paní profesorka projedná ve 

škole a na druhou stranu bych ji chtěla pochválit za úpravu dvorků, které se provádějí ve 

městě, protože my, na Horním náměstí, díky ní, jsme dostali upravený dvorek 

 

p. Pospíšilík 

-  já chci, aby mi byl sdělen dotaz, který jsem měl v průběhu jednání zastupitelstva ohledně té 

minimální částky, ohledně toho dědictví, ohledně té 1/6 těch pozemků 

- jestli by to mohlo být zasláno všem zastupitelům 

 

primátor Mgr. Puchalský 

- všechny připomínky jsou zachyceny a dostaneš je jako vždycky, za chvíli to odhlasujeme 

- já mám jediné sdělení, které je, myslím, pro město a vůbec pro občany města, zatím velmi 

pozitivní v průběhu procesu 

- Nejvyšší správní soud rozhodl o zamítnutí žaloby Děti země a kasační stížnost zamítl 

- jsou všechny předpoklady pro to, abychom pokračovali územním rozhodnutí, kde ovšem je 

samozřejmě překážka podjatosti, nicméně pokud Krajský úřad rozhodne, že to bude dělat jiný 

orgán než magistrátní úřad, stavební úřad, bez problémů mohou pokračovat ve vydání 

územního rozhodnutí 

 

občan – p. Tomeček 

- měl bych jednu technickou připomínku – slyšel jsem tady, že se má rozhodovat hráz podél 

Bečvy u Dluhonic 
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- ale dejte si pozor, to není hráz Bečvy, to je hráz jednoho ze dvou poldrů, který byl 

v Dluhonicích postaven při regulaci, jsou to pobřežní poldry a docela dobře plní funkci 

- nevím, proč by se to mělo rušit 

- jestli inženýři dneska vymyslí, že to, co se kdysi postavilo, se dneska rozhrne, tak nevím, na 

co studovali 

 

 

1137/39/10/2018 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 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování : 32 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (p. Jandová) 

 

 
 

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 39. zasedání Zastupitelstva města Přerova                       

dne 21. května 2018 ve 20:30 hodin. 

 

 
V Přerově dne 21.5.2018 

 

 

 

 

 

                           Mgr. Vladimír Puchalský 

  primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Petr Měřínský 

                                                                 náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Radek Pospíšilík 

                                              člen Zastupitelstva města Přerova 


