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Z Á P I S 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 20. března 2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města od 25. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

 

2.1 Návrh na personální změnu. Ing.arch.Horký 

2.2 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a 
informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání 
Zastupitelstva města Přerova 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova - id. 1/4 pozemku p.č. 386/5 v 
k.ú. Lověšice u Přerova 

p. Košutek 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6772/4 a  p.č. 
6829/7oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 
hospodaření Střední zemědělská škola Přerov 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova -  převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5023 v 
k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov –  9  nebytových jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

p. Košutek 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 401, pozemku p.č. 402 a částí 
pozemků p.č. 406, p.č. 407 a p.č. 171 vše v k.ú. Žeravice 

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice. 

p. Košutek 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov. 

p. Košutek 

3.3.3 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v Přerově –
materiál nebude předmětem projednání na zastupitelstvu                                                                                                                                                                                

p. Košutek 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 Ing. Měřínský 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání p. Košutek 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  Ing. Měřínský 
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6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění 
systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 
koupališti v Penčicích“ 

Ing. Měřínský 

7. Školské záležitosti  

7.1 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Bc. Navrátil 

7.2 Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 
Přerov 

Bc. Navrátil 

7.3 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech 
spádových mateřských škol  

Bc. Navrátil 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková 
organizace 

Bc. Navrátil 

9. Různé  

9.1 Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty p. Košutek 

9.2 Návrh na personální změny Ing. Měřínský 

9.3 Návrh na název ulice v Přerově, části  Přerov VI-Újezdec 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:      

RSDr. Josef Nekl 

  

 

 

D. Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

Primátor Mgr. Puchalský: 

 

Vážené zastupitelky, zastupitelé, občané, dovolte, abych zahájil 26. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova. V úvodu prosím všechny zastupitele, aby se zaregistrovali v elektronické prezenci. Děkuji. 

Znovu opakovaně připomínám ustanovení § 83, odst. 2 zákona o obcích, tzv. střet zájmů. Proto 

dovolte, abych se vás zeptal, jestli je v sále přítomen některý ze zastupitelů, který je v tzv. střetu zájmů 

s projednávanými věcmi. 

Prosím, je to pan Horký. Děkuji. Ke které věci? 

 

Ing. arch. Horký: 

K bodu 3.1.3. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dobře, slyšeli jsme k bodu 3.1.3 je pan zastupitel Horký ve střetu zájmů. 

 

V souladu s § příslušným ustanovením zákona 101 z roku 2000 o ochraně osobních údajů, 

připomínám, že jednání zastupitelstva je snímáno v přímém přenosu a zároveň je pořizován obrazový   

a zvukový záznam ze zasedání 

 

Konstatuji, že zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno.  

V současné době 

přítomno:  32 zastupitelů. 

 

Konstatuji, že Petr Vrána po jedné hodině jednání musí odejít a omlouvá se. 

Omluven:   RSDr. Josef Nekl 

 

 

 

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města je ověřený a vyložený u zapisovatelky. Pokud k němu 

nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky či připomínky, bude zápis považován za 

schválený. 

 

Právě se dostavila paní Jandová. 

Přítomno:  33 zastupitelů. 

 

Nepřítomen:  Ing. Richard Šlechta. 

Omluven:   RSDr. Josef Nekl 

 

 

Program k dnešnímu jednání zastupitelstva jste obdrželi. Obdrželi jste i jeho aktuální podobu. Já 

jenom připomínám, že bod 3.3.3 nemůže být projednán, protože jej ani rada neprojednala a tudíž 

nepodala žádný návrh zastupitelstvu, neboť jde o komplikovaný problém převodu části komunikace 

silnice I/55 ulice Palackého a je tam třeba předložit další podklady a doklady, abychom mohli 

rozhodovat odpovědně.  

 

Otevírám diskusi k navrhovanému programu bez bodu 3.3.3. 

Má někdo pozměňující nebo doplňující návrh? Prosím? Není tomu tak, děkuji. 

 

Hlasování o návrhu programu: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta), 1 omluven (RSDr. Josef Nekl). 
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Za ověřovatele dnešního zasedání navrhuji pana Ing. Jiřího Kohouta a Marka Dostála. Oba pánové 

souhlasí? Ano. Děkuji, souhlasí. 

Má někdo jiný návrh? Nemá. 

Hlasování o ověřovatelích: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta), 1 omluven (RSDr. Josef Nekl). 

 

 

 

Zapisovatelkou jmenuji Ludmilu Schönovou. 

 

 

 

731/26/1/2017 Zahájení, schválení programu 26. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 20. března 2017, 

 

2. schvaluje Ing. Jiřího Kohouta a Marka Dostála za ověřovatele zápisu 26. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 25. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

732/26/2/2017 Návrh na personální změnu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, člen Rady města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do funkce člena Výboru pro školství          

a sport paní Ilonu Vintrovou, a to s účinností k 20.3.2017. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta), 1 omluven (RSDr. Josef Nekl). 

 

 

 

 

733/26/2/2017 Plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova a informace 

o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání Zastupitelstva města 

Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady města Přerova dle přílohy. 
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2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Já opět po prostudování usnesení z posledních rad mám několik málo dotazů. 

 Chtěl bych se, pane primátore, na úvod zeptat na usnesení z rady 2. března, kdy rada vzala      

na vědomí váš podnět, omezení pravomoci pana Antonína Prachaře ve věci zastupování 

dopravních stav dálnice D1. Co vás k tomu vedlo, co byl důvod, jaké omezení, jakého rozsahu 

se týkalo. 

 Taktéž z této rady 2. března mě tam zaujal jeden materiál, a to je ta odtahová služba, kdy podle 

nastudování toho materiálu rada města schválila smlouvu se společností ASSIST 24, s.r.o. 

Jestli se nepletu, tak po prostudování důvodové zprávy v současné době jsou uzavřeny dvě 

smlouvy. Jednu mají technické služby a druhou právě tato společnost. Bylo vydáno souběžně 

s tím nařízení, které stanovuje maximální možnou cenu. V tom nařízení jsou ty ceny 

stanoveny za odstranění úplné vozidla 2.783 Kč, za odstranění neúplné 1.936 Kč. Pochopil 

jsem doufám správně, že technické služby by měly odtahovat vozidla, která například mají 

botičku. Teď pan Střelec kroutí hlavou. Určitě to nejsou vozidla, která, když operativně někdo 

zavolá a technické služby vyjedou a to auto odtáhnou. Mě by jenom zajímalo, proč v této 

zakázce, pokud to mám brát jako zakázku, jsou uzavřeny dvě smlouvy, jak jsme přišli na ty 

ceny, které jsou stanoveny, protože nikde se nedočtu, že to bylo soutěženo, jak byla vybrána 

tato firma, se kterou byla uzavřena smlouva o těch odtazích. Co se týká toho nařízení, které 

bylo vydáno, tak proč vlastně bylo vydáno, když splňujeme maximální ceny v tom nařízení 

stanovené, z čeho vyplývají ty ceny, jak jsme je stanovili, kde jsme to vzali. Píše se tam 150 

Kč/den na odstavném parkovišti, které by mělo být v Předmostí, pro ta vozidla. Taktéž ta 

cena, odkud se vzala, jestli je vysoutěžena a vůbec, proč ty odtahy nedělají technické služby. 

Protože se domnívám, z minulosti, ta fotografie tady je, kterou mám k dispozici, že prostě to 

vozidlo na odtah mají technické služby k dispozici a mohly by ten odtah podle mého názoru 

dělat. Samozřejmě očekávám argument pana Ing. Střelce, že to auto slouží jiným účelům, má 

jinou nástavbu. Pokud bychom podlehli soutěži a technické služby uspěly, tak je ve vašich 

silách, protože s.r.o. je plně vlastněno městem, aby ten odtah dělaly technické služby jak 

úplný, tak neúplný. Co se týká věci, která mě nejvíc zaráží, je to stanovení té maximální 

možné ceny. V důvodové zprávě se odvoláváte na ministerstvo financí, na odtahovou službu, 

ale myslím si, že by si ten materiál zasloužil, aby tam bylo vysvětleno, kde se cena vzala, na 

základě čeho, proč jsme vydali toto nařízení, které zde jako bod 2 je a vnitřní směrnice 

následuje a proč to neproběhlo celé výběrovým řízením, abychom vybrali jednoho dodavatele 

odtahů. 

 Poznámka na radu – 16. března, kdy vezmu vůbec formálně tento bod, jak se nazývá, tento 

bod který projednáváme, to znamená informace o činnosti rady od 25. zasedání zastupitelstva, 

když si vezmeme, že ty materiály jsou nahrány deset dnů před tím, tak tento bod nemůže ani 

v těch přílohách obsahovat radu, která se koná ve čtvrtek, to znamená pár dnů před 

zastupitelstvem.  

 Já jsem chtěl požádat, pane primátore, po prostudování těch materiálů, jedním z bodů je 

veřejná zakázka městská hromadná autobusová doprava v Přerově na roky 2018 – 2027. Tam 

jsem se dočetl, bez toho, abych byl nějak tázán, jaké jsou mé časové možnosti nebo nejsou, že 

jsem členem výběrové komise. Já bych se z této komise chtěl omluvit. Mé časové možnosti 

nedovolují se této komise účastnit. Byl bych rád, kdybyste to vzali na vědomí. Buď aby 

nastoupil můj náhradník, nebo jako člověk, který se věnoval velmi autobusové dopravě, teď 

v tom problému, abyste to vzal za mě, pokud to bude možné a příště než mě dáte do komise, 

tak by bylo dobré, jestli na to časově mám kapacitu nebo nemám. 

 Co se týká dalších materiálů v této radě, já znovu apeluji nebo táži se na přílohy k tomuto 

bodu, kde v přílohách jsem našel, že úkol mají odbory majetku, školství, vnitřní správy, 

nicméně když vezmu, kolik v každé radě je zakázek, jediný úkol na oddělení zakázek neboli 

oddělení řízení projektů a investic tam žádný úkol nemá, tak bych byl rád, aby to tam bylo 

vždy doplněno, ať to jako zastupitelé můžeme sledovat 
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 Jedna z posledních otázek je to, co jsem se dočetl v závěru této rady, a to je návrh škodní 

komise, návrh na zřízení škodní komise. Jestli se nepletu, tak škodní komise je, funguje a je 

zřízena nová škodní komise. Stará nebyla zrušena, tak jestli budou fungovat dvě škodní 

komise, jestli to mám brát, že jedna je úřednická a druhá je politická, na jakém principu budou 

ty škodní komise fungovat, jestli jedna má právo veta, nebo jak to vůbec bude. 

Mám tyto dotazy, pane primátore. Já jsem si to usnesení vytiskl dneska. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já to respektuji. Nicméně vy jste ten čas mohl respektovat. 

 

p. Zácha: 

Tak mám ty dotazy. Zatím vše. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já k tomu prvnímu dotazu. Po dohodě s panem Prachařem jsme se shodli na tom, že nadále nebude 

pokračovat v jednání s ŘSD ohledně dálnice D1, protože na způsob projednávání a řešení problémů 

ŘSD a Ministerstva dopravy má jiné názory. Jeho přítomnost byla za určitých okolností kontroverzní   

a nevedla by k tomu, k čemu město směřuje. To znamená k co nejrychlejšímu ukončení procesů 

nejenom výkupových, ale i dalších na kterých město parazituje a musí, ať chce nebo nechce a toť vše. 

Shodli jsme se, že bude pokračovat zejména na přípravě a dokončení Dluhonských mostů, že bude 

pokračovat v jednáních s Olomouckým krajem na téma dopravní stavby Olomouckého kraje, zejména 

Mádrův podjezd a dohodli jsme se na tom, že dokončíme společně s panem Prachařem zdvojsměrnění 

Palackého ulice. To jsou ty základní věci, které kolem pana Prachaře padly a já bych mu tímto 

dokonce chtěl poděkovat za jeho podíl na urychlení věci kolem zahájení výstavby dálnice D1. 

To je z mé strany vše. 

Pak je tady odtah. Prosím pana vedoucího. 

 

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

Já se pokusím odpovědět na většinu  otázek, co se týká odtahu. Jsou uzavřeny dvě smlouvy z prostého 

důvodu, protože technické služby disponují automobilem, který využívají k dalším činnostem. 

Přestavba tohoto automobilu trvá dlouhou dobu. My ty odtahy potřebujeme realizovat v krátké době. 

Jedná se o překážky v silničním provozu a odtahy z rezervovaných míst. Tehdy do toho vstupuje 

městská policie. Z toho důvodu jsme zajistili odtahovou službu, která je schopna do hodiny a půl 

realizovat tento odtah. U ostatních činností to realizují technické služby. 

Co se týká ceny – přesto, že počítáme, že tato cena se bude pohybovat do padesáti tisíc za rok, tak 

přesto jsme udělali poptávkové řízení. Zjistili jsme si ceny a vycházíme z těchto cen. 

 

Ing. Střelec: 

Já jenom k upřesnění toho, proč technické služby dělají jenom část odtahů. Pan Zácha pravděpodobně 

ví, že to ano, jak tady vzpomenul pan Dohnal, neslouží pouze k odtahu primárně, protože je to až další 

záležitost, ale slouží k opravám výtluků. Já si nedovolím do hodiny a půl sundat nástavbu, která je 

plná asfaltu a na požadavek města, nebo městské policie přestavět na nástavbu na odtah a potom jet 

dále. Takže my jsme ani do této nabídky nešli. My jsme šli do nabídky, kde jsme řekli, ano na základě 

vašeho požadavku druhý den odtahy zajistíme, ale do hodiny a půl, do toho jsme nešli, protože vím, že 

možná bychom to byli schopni, ale v některých případech bychom to schopni udělat nebyli ani to dělat 

nebudeme. Proto jsme do toho nešli. 

A ta cena to je naše kalkulace, takže my jsme dali naši cenu, za kterou to pro město děláme. Všechno. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom ještě zareaguji na komisi rady, škodní komisi. Komise rady bude fungovat jako jediná škodní 

komise v působnosti celého magistrátu a všech věcí, které souvisí s projednáváním škod jak 

zaměstnanců, tak například hasičů a všech ostatních, kteří jsou v jakémsi vztahu k městu Přerovu 

v důsledku pracovní činnosti, náhlé činnosti například v souvislosti s krizovým řízením atd. Je to 

obvyklá komise u všech statutárních měst, která takto generálně působí a řeší škody. Pokud jde o tzv. 

komisi tajemníka pro projednávání škod, tak tu tajemník na základě usnesení rady zruší, nepochybně. 
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Takže působnost komise pro projednávání škod bude generální a bude na úrovni rady. Její složení jste 

se tam určitě dočetl. Myslím, že bude fungovat standardně a bude fungovat objektivně bez ohledu      

na to, aby. To je vše. Děkuji. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

734/26/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - id. 1/4 pozemku p.č. 386/5 v k.ú. Lověšice 

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

věci do majetku statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové 

výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova, 
 

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

statutárního města Přerova – id. ¼ pozemku p.č. 386/5 orná půda o celkové výměře 2559 m2    

v k.ú. Lověšice u Přerova, 
 

3. rozhoduje, že  statutární město Přerov nevyužije předkupního práva k id. ¼ pozemku p.č. 

386/5 orná  půda o celkové výměře 2559 m 2 v k.ú. Lověšice u Přerova 

 

 

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

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

do katastru nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

735/26/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6772/4 a  p.č. 

6829/7oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 

hospodaření Střední zemědělská škola Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. si vyhrazuje rozhodování o záměru statutárního města Přerova  - bezúplatném převodu  

pozemků p.č. 6829/7 ost. plocha o výměře   150 m2  a  p.č. 6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2,  

oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova 
 

2. neschvaluje záměr  statutárního města Přerova  - bezúplatný převod pozemků  p.č. 6829/7 ost. 

plocha o výměře 150 m2  a  p.č.6772/4 ost. plocha o výměře 10 m2,  oba v k.ú. Přerov          

do majetku statutárního města Přerova 
 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

736/26/3/2017 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 5023 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, 

jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 

oba v k.ú. Přerov. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 5023/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 

93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov. 

 

3. rozhodlo, že statutární město Přerov využije předkupní právo k pozemkům p.č. 5023/2 

(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 93 m2 a p.č. 5023/3 (ostatní plocha, jiná plocha)       

o výměře cca 71 m2 oba v k.ú. Přerov 

 

 

Diskuse: 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Otevírám diskusi. Hlásí se občan pan Kazda, není občanem města Přerova, ale je starší 18 let a má na 

území města nemovitost. 

 

p. Antonín Kazda, občan města Přerova: 

Poprosil bych o prezentaci. Nejsem občanem Přerova, ale nejsem žádný cizák, protože moje manželka 

se zde narodila, studovala, žila, narodila se zde moje dcera a jestli rozhodnete správně, tak chceme se 

sem přestěhovat zase zpátky. Ten návrh, který jste viděli, tak je úsilí zhruba jeden a půl roku, kdy jsme 

se snažili odkoupit od Olomouckého kraje tyto dva kousky pozemku. Proč? Vidíte první slajd, který 

bych komentoval, že je to hloupost. Tedy moje vlastní hloupost. Když se díváte na věci, tak někdy 

nejsou takové, jak vypadají. Jezdili jsme tady kolem toho dokola a viděli jsme plot, na tom plotě bylo 

na prodej. Nakonec jsme se tedy dohodli, ale naše překvapení potom bylo, že ten plot není na hranici 

pozemku, jako to ani nebývá, ale ten pozemek je 3 metry za tím.  

Druhý slajd, tohle je přesnější geometrický plán, kde vidíte, ta červená čára je vlastně současný plot, to 

znamená, my bychom chtěli jenom kde je ten plot. V případě většího pozemku to není problém, ale 

v případě toho pravého menšího je opravdu problém realizovat tam ten záměr, který tam byl. 

Absolutně chápu potřebu realizování chodníku, ale rád bych upozornil na některé problémy, kdyby se 

měl realizovat ten chodník v tom pozemku, kde je záměr odkoupení. 
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Další slajd, tohle je první problém. Jak vidíte, pozemek za tím, směrem ke garážím je v soukromém 

vlastnictví. To znamená vykoupení téhle části, v té samé šířce jak chceme vykoupit my, je 

problematické. 

Další slajd. Všichni to poznáte, jezdíte kolem. Tohle je problém druhý. Technicky, kdybychom to 

chtěli v té poloze, kde je to navrženo, narazíme tam na takovou strž. Určitě je to technicky možné, ale 

bude to stát nějaké peníze. 

Další slajd. Tohle je další návrh, tedy můj návrh, který jsem si dovolil předložit. Ty dva pozemky, 

které jste uplatnili právo, mají nějakou cenu a musí se odprodat za cenu. V případě, že by město 

požádalo o druhou část tohoto pozemku, který přímo souvisí se silnicí, připomínám projekt, 

rekonstrukce je zatím v záměru a není vůbec zpracovaný a tento chodník v šíři, kterou vidíte, je 3 

metry. To znamená, bohatě se tam dá realizovat chodník a bohatě se tam dají realizovat i ochranná 

opatření na bezpečnost. Tam je zároveň ten pozemek, který je problematický. 

Další slajd. Vidíte, že ta šířka, která je tam, je opravdu velká. Všechno se dá bez problémů ověřit. 

Poslední slajd. Moje otázka je, když budete rozhodovat. Je opravdu to řešení nejlepší, že to bude 

z druhé strany toho plotu? Když nemůžeme pokračovat dál, vy získáte 53 metrů. A dál nemůžete 

pokračovat v tom směru. 

Není tedy lépe požádat kraj o bezúplatný převod té druhé části pozemku, která je přilehlá k tomu a po 

stránce technické i finanční. Tedy otázka, je to účelné vynaložit prostředky ve výši 152.000 Kč? 

Naším záměrem je zachovat tam ty stromy tak jak jsou, aby tvořily kryt. Děkuji. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jenom, vy to máte také rád a ať je to formálně právně správně, měl jste nechat hlasovat o tom, aby 

nám pan Kazda, byť proti němu nemám zbla, aby nám ukázal tu prezentaci, protože není vlastně 

občanem Přerova. Takže jste měl nechat hlasovat, jestli ho můžeme nechat mluvit. To je moje faktická 

poznámka.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ve smyslu zákona o obcích § 16, pane zastupiteli, stejná práva jmenovaná v tom § 16 od písmene c) 

až po g) má i ten, kdo je starší 18 let a vlastní na území města Přerova nemovitost. Takže nedošlo 

k žádnému formálnímu pochybení. Neznalost zákona nás neomlouvá. 

 

p. Zácha: 

Já bych asi poprosil, protože tady pan Kazda dal nějaké argumenty, promítl nám tu prezentaci, která se 

úplně neshoduje s tím, jak je navržen návrh na usnesení, tak já bych poprosil, prostřednictvím vás, 

pane primátore, předkladatele, ať nám dá ty argumenty, které ho vedou k tomu návrhu na usnesení, ať 

se mohu rozhodnout skutečně jak hlasovat, popřípadě, kdyby to tady nebylo vyargumentováno, tak 

buď materiál stáhnout a doplnit argumentačně pro nás, pro zastupitele co nás k tomu vede, k tomuto 

návrhu na usnesení a projednat na příštím zastupitelstvu. Nebo se rozhodnu já sám, jak hlasovat.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Tyto dva pozemky jsou vhodné pro vybudování chodníku. Pan Kazda tady naznačil, že jsou tak široké, 

že nejsou celé zapotřebí pro tento chodník. To je možné, ale my v této chvíli nemůžeme hlasovat, že 

město koupí půlku toho pozemku. To by musel být zase zpracovaný znalecký posudek, geometrický 

plán atd. To dnes nemůžeme. My dnes můžeme buď koupit celé ty pozemky, které nabízí Olomoucký 

kraj, nebo nekoupit nic. K tomu bych podotknul, že pro majitele nebo spolumajitele těch pozemků se, 

pokud bude tento odkup schválen, nic nezmění. V současné době je jejich sousedem veřejnoprávní 

instituce Olomoucký kraj. Pokud to město koupí bude jejich sousedem veřejnoprávní instituce město 

Přerov. Samozřejmě město Přerov může dále jednat o rozdělení těchto pozemků a částečném prodeji, 

pokud to bude v zájmu majitelů těchto pozemků. Tím dnešním rozhodnutím, pokud bude přijato, není 

nic uzavřeno, nic zabetonováno. Je možné dále vyjednávat. Ten chodník víme, že se určitě letos 

nebude stavět. Pravděpodobně ani příští rok. Celý ten pozemek, ty garáže to je rozvojová lokalita 

podle územního plánu a bylo by vhodné, aby tam ten chodník byl, protože už dnes tam samozřejmě 

chodí občané jednak do garáží, jednak potom cestou do té zahrádkářské kolonie. Tam ta cesta je 

užívána. Momentálně ta cesta samotná je v katastru nemovitosti vedena na neznámého vlastníka, ale 

obhospodařuje je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a podle zaběhlé praxe, pokud ten 
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úřad zjistí, že opravdu vlastník není, tak jej pravděpodobně nabídne městu. Tak to s takovými 

pozemky chodí. Momentálně je účelné, aby tyto pozemky město vykoupilo no a samozřejmě je 

otevřené další jednání, jak s nimi dále naložit. 

 

Ing. Kohout: 

Já jenom svůj postoj. Já vůbec tam nevidím žádný rozpor. Jak řekl kolega Pavel Košutek, bude se 

vyjednávat se statutárním městem a pokud my se shodneme, že tam bude chodník, bude 

vyprojektovaný, tak si nemyslím, že by byl jakýkoliv problém ty pozemky následně převést. Ale v tuto 

chvíli pak zjistit, že po převodu nám dochází k nějaké blokaci ve výstavbě toho chodníku, tak by to 

bylo z mého pohledu velmi nešťastné. Tak to vnímám já a budu v tomto duchu pro ten materiál 

hlasovat. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Spousta informací tady zazněla. Poprosím o fotomapu. Než se tam objeví. Ta logika toho odložení 

chodníku je nasnadě, to znamená, chodník končí u firmy Karat a navíc bylo řečeno, že to území kde 

pan Kazda chce realizovat rodinné bydlení a podobně je spíše neobytné. To znamená, je nutnost řešit 

ten chodníkový pás. Bylo by špatné, kdyby tam vznikl nějaký chodníkový pás pouze metr a půl a co 

de facto další souvislosti nějaká ochranná zeleň a co další zeleň, co třeba pás pro uložení inženýrských 

sítí. To tam všechno nějakým způsobem chybí, a proto město toto území chránilo územním plánem, že 

to je veřejné prostranství pro dopravu. Tam to předkupní právo. Mě mrzí, že to oplocení je na cizím 

pozemku, ale je v podstatě na cizím pozemku. Já s tím samozřejmě nic neudělám, ale říci, že teď tam 

bude stačit metr a půl chodníkový pás by určitě bylo málo. To znamená, to území je trošku vymezeno. 

Na fotomapě jsme viděli ty žluté čáry, hranice katastrálního území, takže my bychom opravdu rádi 

v tuto chvíli to předkupní právo využili a tu ochranu tam nějakým způsobem potvrdili. My 

samozřejmě nemáme nic konkrétního proti stavebníkovi, ale jde v podstatě o to, že pokud se ten 

pozemek v této chvíli prodá, tak ta jistota, že ten chodníkový pás včetně toho zázemí tam bude, teď 

v této fázi není. Pokud tam teď někdo projektuje něco, vyprojektuje přístupy, jak budou vypadat 

vjezdy k případným rodinným domům, je to něco jiného a pak jak bylo řečeno, město jednat může. 

Tam jde opravdu o tu ochranářskou funkci a neradi bychom se po půl roce dověděli, že jsme měli 

možnost to území nějakým způsobem ochránit a v podstatě jsme ho neochránili, takže proto tyto 

důvody na prodloužení chodníkového pásu, a proto využít to předkupní právo pro město tak, jak to 

v současné chvíli je. 

 

p. Antonín Kazda, občan města Přerova: 

Jenom technická poznámka. Já nemluvím o metru a půl. Celá ta šířka je 6 metrů. A mluvíme 3 a 3 

metry. Není to chodník jeden a půl, ale je to celá šířka 3 metry.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Šlechta), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 
 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil Ing. Šlechta v 16:35 hodin – je přítomno 34 zastupitelů  

 

 

 

737/26/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

–  9  nebytových jednotek - výměníkových stanic v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 91/102 jiný nebytový prostor v objektu bytový 

dům č.p. 90, č.p. 91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I - Město,  na pozemku p.č. 596/4 

zast. pl.  a nádvoří o výměře 597 m2 v k.ú. Přerov (Bratrská 21, 23, 25) o výměře 19,9 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 90, č.p. 

91, č.p. 92, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a  na 

pozemku p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov ve výši 199/16948 za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 54.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 1, 

 

2. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 484/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 484, č.p. 486, č.p. 487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích 

p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 380 m2, p.č. 529/7 zast. pl. a nádvoří o výměře 48 m2    

v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 22, 24, Bratrská 36) o výměře 32,9 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 484, č.p. 486, č.p. 

487, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemcích p.č. 528/2, p.č. 529/7 vše v k.ú. 

Přerov a  na pozemcích p.č. 528/2 zast. pl. a nádvoří a p.č. 529/7 zast. pl. a nádvoří  v k.ú. 

Přerov ve výši 329/15263 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši  82.000,- Kč, ve 

znění dle přílohy č. 2, 

 

3. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2556/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I-Město,                

na pozemku p.č. 5198/31 zast. pl.  a nádvoří o výměře 550 m2 v k.ú. Přerov (tř. gen. Janouška 

21, 23, 25) o výměře 11,5 m2  včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na 

společných částech domu č.p. 2556, č.p. 2557, č.p. 2558, příslušném k části obce Přerov I-

Město,  na pozemku p.č. 5198/31 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5198/31 zast. pl.  a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši 115/18587 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 27.000,- Kč,   

ve znění dle přílohy č. 3, 

 

4. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2576/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 644 m2 v k.ú. Přerov (Prokopa Holého 1, 3, 

5) o  výměře 10,53 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2574, č.p. 2575, č.p. 2576, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5198/5 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 5198/5 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši 1053/187182 za kupní cenu v místě a čase obyklou ve výši 27.000,- Kč, ve znění dle 

přílohy č. 4, 

 

5. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2566/101 jiný nebytový prostor v objektu  

bytový dům č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 673 m2 v k.ú. Přerov (Klivarova 8, 10, 

Žižkova 1, 3) o výměře 15,7 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu              

na společných částech domu č.p. 480, č.p. 2565, č.p. 2566, č.p. 2567, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2411/2 zast. pl.          

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 157/17142 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

40.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 5, 

 

6. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 871/102 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 871,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2 zast.pl. 

a nádvoří o výměře 652 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 17) o výměře 21 m2  včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu  na společných částech domu č.p. 871, příslušném         

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 617/2 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 617/2 

zast. pl. a nádvoří  v k.ú. Přerov ve výši 15/814 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

55.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 6, 

 

7. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2627/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2626, č.p. 2627,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
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2487/9 zast. pl. a nádvoří o výměře 527 m2 v k.ú. Přerov (Vaňkova 8, 10) o výměře 17,78 m2 

včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu  č.p. 2626, 

č.p. 2627, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/9 v k.ú. Přerov a  na 

pozemku p.č. 2487/9 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 1778/132274 za kupní cenu          

v místě a čase obvyklou ve výši 42.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 7, 

 

8. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2507/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I-Město,               

na pozemku p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří o výměře 556 m2 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť IV/15, 

16, 17) o výměře 82,9 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2506, č.p. 2507, č.p. 2508, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 5745/8 v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 5745/8 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši 829/13540 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 167.000,- Kč, ve znění dle 

přílohy č. 8, 

 

9. schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 424/101 jiný nebytový prostor v objektu 

bytový dům č.p. 424,  příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 376 m2 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o výměře 40,1 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 424, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a  na pozemku p.č. 603 zast.pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši 401/9482 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

104.000,- Kč, ve znění dle přílohy č. 9, 

 

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Přerov I-

Město, Blahoslavova 1499/7, IČ 25391453. 

 

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

1. až 9. návrhu na usnesení včetně jeho podpisu a podpisu návrhu na vklad práva do katastru 

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Vrána, faktická: 

Já z důvodu potenciálního střetu zájmů oznamuji, že v této věci nebudu hlasovat. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali, 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

738/26/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 401, pozemku p.č. 402 a částí pozemků p.č. 406, 

p.č. 407 a p.č. 171 vše v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 401 trvalý travní porost o výměře cca 45 m2, 

pozemku p.č. 402 ostatní plocha o výměře cca 2040 m2, části pozemku p.č. 406 ostatní plocha 

o výměře cca 185 m2, části pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře cca 5 m2 a části 

pozemku p.č. 171 ostatní plocha o výměře cca 140 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku 

statutárního města Přerova do majetku Sportovního klubu Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-
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Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem 

ve výši 200,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

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

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, jako budoucím kupujícím      

ve znění dle přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů poté, co budoucí 

kupující předloží budoucímu prodávajícímu  geometrický plán na oddělení převáděných částí 

pozemků. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2017 

 

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: 34 pro, 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

739/26/3/2017 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov  pozemku p.č. 51/1 a p.č. 52/1 v k.ú.  Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova pozemku 

p.č. 51/1 zahrada o výměře 384 m2 a pozemku p.č. 52/1 zahrada o výměře 220 m2  vše v k.ú. 

Dluhonice z vlastnictví P.G., za dohodnutou kupní cenu 211 400,- Kč t.j. 350,- Kč/m2,            

ve znění přílohy, za podmínky zajištění finančního krytí. 

 

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. 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Tužín: 

Já se vždycky k těmto převodům vyjadřuji. Tentokrát to nebude výjimka. Asi bych mohl velmi stručně 

zopakovat svůj názor na to, že město v tomto případě opět, v podstatě bude nabývat pozemek, který 

nepotřebuje, a nejsem přesvědčen o tom, že je to účelné v zájmu města. Už dříve jsem konstatoval,     

že pokud v rámci stavby dálnice je potřeba ten pozemek vykoupit, já to v podstatě lidsky chápu,         

že někdo, kdo přijde o nemovitost, nepotřebuje pozemek, který zbyl u nemovitosti. Nicméně, vykoupit 

by to podle mého osobního přesvědčení mělo ŘSD a mohlo by to svěřit zadarmo nebo za korunu 

městu Přerovu. Nicméně, tady obecná věc, kterou říkám vždycky v těchto případech. K tomu se ještě 

přidává druhá věc, která je asi zásadnější, a to je sdělení od místního výboru v Dluhonicích, které nám 

došlo mailem. Předpokládám, že většina zastupitelů si to přečetla. Protože nás sledují občané, tak to 

zhruba shrnu, co tam bylo napsáno. Jedna informace v podstatě byla v tom smyslu poměrně zajímavá, 

že ten pozemek, o kterém se bavíme, původně byl v majetku města a v podstatě soukromému majiteli 

byl odprodán a byl odprodán za cenu pravděpodobně o dost nižší, než je cena, za kterou teď 

momentálně chceme ten pozemek od stejného majitele nabýt. 

Druhá informace byla v tom směru, že tam údajně byla nějaká meliorační svodnice, která tam měla být 

zachována a údajně byla tím majitelem nějakým způsobem zahrnuta nebo znefunkčněna a městu       
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na základě toho vyvstal nějaký další výdaj a musel zřídit místo té svodnice kanalizaci. Takže tam 

možná byl i nějaký, dejme tomu možná problém, mezi městem a majitelem toho pozemku. Netvrdím 

to já. Já v podstatě cituji tu informaci, kterou jsem se dověděl a nechci soudit, kdo má pravdu, jestli 

pan nebo jestli místní výbor v Dluhonicích. Já nejsem místní, já ty detaily neznám. Nicméně ty 

informace se mi jeví jako poměrně zásadní a závažné. Jak říkal pan Košutek, my ty majitele 

soukromých nemovitostí jakýmsi způsobem odškodňujeme, že ty pozemky vykupujeme, ale pokud by 

to odškodnění směřovalo tak, že by v podstatě na tom ten majitel ještě vydělal, což tak vyznívalo, 

možná se mýlím, tak samozřejmě bych asi nebyl úplně pro to ruku zvednout. Jak říkám, nechci teď 

říkat něco, co by bylo proti dotyčnému. Jenom jsem se dověděl dvě informace, které jdou proti sobě      

a osobně bych doporučil tuto věc raději ponechat na příští zastupitelstvo a všechny ty věci, které 

zazněly ze strany místního výboru Dluhonice jednak vysvětlit a byl bych rád, kdyby místní výbor 

Dluhonice dostal příležitost se k tomu oficiálně vyjádřit a dostali bychom jeho stanovisko jako 

podklad k našemu rozhodnutí. To je vše. Děkuji.  

 

Ing. Kohout: 

Já také budu držet svoje stanovisko i svoji linku. Jenom se chci vyjádřit k té věci, k tomu dopisu 

z místního výboru. Já bych hrozně nerad rozhodoval na bázi nějakých spekulací, jestli někdo 

zbohatne, nebo nezbohatne touhle pozemkovou transakcí. Já myslím, že nad tím vším stojí jeden 

naprosto dominantní bod, a to je urychlit dostavbu dálnice, kterou tohle město potřebuje jako sůl. 

Čekáme na to dvacet let. Já chápu, že určité politické zviditelňování asi bude vždycky přítomno, ale 

nelíbí se mi, pokud je to zviditelňování na tomto obecném zájmu pro celek města. Město nejsou jenom 

Dluhonice. Mě je obecně hrozně těch jednotlivců líto. Jsem rád, že město vystupuje v tomto 

kompenzačním duchu a snaží se vykoupit všechny pozemky, aby ti lidé mohli důstojně začít někde 

jinde.  

Odmítám, opravdu odmítám ze zásady posuzovat historii těchto pozemků, abych v dnešní době 

blokoval jejich prodej. Už byly prodány jednou za 350 Kč. Myslím si, že bychom měli zachovat rovný 

přístup v tomhle tom a neměli bychom kličkovat jak zajíci před broky a držet si linii. Toto je můj 

názor, můj postoj a já doufám, že většina zastupitelů bude smýšlet podobně jako já. Děkuji.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Já dodám, k tomu, co jsem už řekl, že žadatel projevil vstřícnost vůči ŘSD, které pozemky vykupuje     

a přesto, že, opakuji, tento výkup významně a docela tvrdě zasáhl velice tvrdě do jeho podnikání, 

nenutil ŘSD, aby šlo do vyvlastňovacího řízení, pozemky prodal. A proto považuji za vyvážené, jaksi 

stanovisko města, které má zájem samozřejmě, velmi prioritní a primární zájem na tom, aby ta dálnice 

se co nejdříve budovala a jaksi projevit rovněž vstřícnost vůči občanovi a tento zbylý pozemek od něj 

vykoupit.  

Ještě si dovolím dodat, nevím odkud pan Tužín ví, že tento pozemek městu je k ničemu, nebo že jej 

nepotřebuje. Já bych si to tvrdit netroufal. Možná, že někdy v budoucnu tento pozemek bude nějakým 

způsobem využitelný, anebo někdo jiný projeví zájem o jeho odkup. To je všechno možné. Já si 

netroufám tvrdit, že tento pozemek zůstane navždy nevyužitý v majetku města. 

 

p. Zácha: 

Já začnu od konce. To, co řekl teď pan náměstek, že nevíte, jestli má nebo nemá využitelnost             

do budoucna. Vezměte si v minulosti, kolika předkupních práv jsme se vzdali, kdy jsme měli 

předkupní práva jako město a taktéž jsme se vzdávali a nikdo z nás nevěděl, jestli za pět, za deset, 

nebo za patnáct let ten pozemek bude mít nějakou využitelnost. Myslím si, že všichni tady rozumíme 

co je dostavba dálnice D1. Všichni víme, že to město potřebuje jako sůl, a to co řekl tady kolega Tužín 

já podpořím v jedné jediné věci. Přece do těch majetkoprávních materiálů nebo i do ostatních by se 

tato majetkoprávní záležitost měla dát k projednání osadnímu nebo místnímu výboru a bez ohledu na 

to, jestli to stanovisko je podpůrné pro radu města nebo pro zastupitele nebo negativní, tak by mělo být 

přílohou tohoto materiálu a každý z nás zastupitelů má samozřejmě možnost si ty informace 

nastudovat, nasdílet a doplnit si informace na odboru majetku, rozvoji. Mě tady chybí oficiální  

stanovisko místního výboru. A nemyslím si, že tady někdo honí nebo nehoní politické body. My jsme 

se k tomu vyjádřili už minule. Pan náměstek to nazval odškodnění. Uvidíme, jak se budeme chovat 
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v budoucnu, protože to odškodnění může přijít v jiných záležitostech, na jiném území města, ale to je 

pouhopouhá spekulace.  

Dostavba D1 určitě a já prosím příště o stanovisko místního výboru oficiálně v materiálu a po 

projednání na místním výboru. 

 

Ing. Tužín: 

Budu stručně reagovat. Začnu asi od konce, od pana náměstka. Já tedy předpokládám, pokud ten 

pozemek byl města a město se ho zbavilo, prodalo ho kdysi soukromému vlastníkovi, že ho tedy 

nepotřebuje. Z toho vycházím. Protože nevím, že by nastala jiná okolnost, například nějaká investice, 

která by tam zasahovala a která by vyvolávala nutnost jej znovu nabýt do majetku.  

Věc číslo dva - nějaký politický podtext. Já myslím, že pan kolega Kohout už je ve stavu, kdy vidí 

politický podtext i v předpovědi počasí. Já chci informace. Já nevím, jestli požadavek na doplnění 

informací je nějaký politický podtext. To už mi připadne, že je to naprosto mimo realitu. 

Věc číslo tři – asi ta zásadní, to není žádné blokování stavby dálnice. Těch pozemků nevykoupených 

je tam více, všichni to víme, jsou tam majitelé, se kterými ta dohoda bude nějakou výraznou dobu trvat 

a prosím příští jednání zastupitelstva města je za měsíc. Je takový problém, během toho měsíce 

vyžádat si stanovisko místního výboru a za ten měsíc rozhodnout? Já si myslím, že za měsíc nikdo tu 

dálnici stavět nezačne a připadne mi to jako normální logická věc, pokud tu zazněla nějaká poměrně 

zásadní námitka, tak během měsíce na ni připravit normální srozumitelnou odpověď a za ten měsíc to 

prostě rozlousknout. To je všechno, nic víc nežádám.  

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Místní výbory jsou vždy osloveny v případě, že se jedná o prodej, pacht, nájem, výpůjčku majetku 

města. Podotýkám majetku města. Zde jednáme o něčem úplně jiném. Zde jednáme o nákupu,             

o převodu do majetku města. To je úplně jiná záležitost. 

K tomu dopisu, který jsme dnes všichni dostali. Vážení přátelé, je třeba si uvědomit, že to není 

stanovisko místního výboru. Poslední zápis ze schůze místního výboru máme z 12. října 2016. Od té 

doby jsme nedostali ani řádku. To, co jsme se dnes dočetli, to je stanovisko prostě občana. Není vůbec 

významné, že pisatelka je členkou místního výboru. Nemůže mluvit za místní výbor. Sama nemůže už 

vůbec mluvit za Dluhonice. Je to prostě stanovisko jedné občanky města. 

 

Ing. Kohout: 

Já už jenom takový bonmotek na závěr. Až se legitimně zvolená strana zelených do zastupitelstva 

města Přerova postaví k té dálnici jakkoliv souhlasně a pomůže jí, potom se milerád omluvím za toto 

podezření z politického hašteření. Děkuji. 

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych chtěl jenom, protože pan kolega Kohout už vystoupil dvakrát a nepostřehl jsem, jestli hovořil 

o stanovisku Finančního a rozpočtového výboru. Myslím si, že ne. Já bych chtěl jenom doplnit, že 

Finanční a rozpočtový výbor se taktéž zabýval tímto návrhem usnesení a v podstatě nepřijal v tomto 

směru usnesení, že by podpořil návrh rady pro zastupitelstvo. Pouze 3 členové výboru byli pro, 4 byli 

proti. To jenom na vysvětlenou pro vás ostatní zastupitele, že finanční výbor se zabýval a nepřijal 

usnesení v tom smyslu, že by podpořil tento návrh. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Děkuji kolegovi Rašťákovi za taktní upozornění. Zapomněl jsem to uvést. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 1 proti, 10 se zdrželo, 1 omluven (RSDr. Nekl). 
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740/26/3/2017 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4961/3 v k.ú.  Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č.  4961/3 (ostatní plocha, 

ostatní komunikace) o výměře cca 37 m2 v k.ú. Přerov, z majetku Olomouckého kraje se 

sídlem, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 do majetku statutárního města 

Přerova. Na bezúplatný převod bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací mezi 

Olomouckým krajem se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, IČ 60609460 jako 

budoucím dárcem a statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným dle přílohy č. 2. 

Darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne vydání kolaudačního souhlasu, 

kterým bude stavba zkolaudována. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy a převodem hradí 

Statutární město Přerov jako obdarovaný. 

 

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

1. návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 
3.3.3  Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v Přerově                                                                                                                                                                                    

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje bezúplatný převod komunikace - silnice I/55 – úseku v délce 0,644 km od okružní 

křižovatky se silnicí III/04724 v Přerově, km 19,396 provozního značení, do křižovatky silnice 

I/55 se silnicí II/434 (křižovatka ulic Palackého a Komenského) km 20,040 provozního 

značení z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem 

Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 do majetku statutárního města Přerova.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56 (jako 

budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným) ve znění dle 

přílohy č. 1. 

Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí příslušného správního úřadu Ministerstva dopravy o vyřazení úseku stavby z 

kategorie silnice I. třídy. 

 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.4.2017 

 

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. 
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Stažení této předlohy bylo oznámeno v úvodu zasedání zastupitelstva a bylo uvedeno i v aktuálním 

programu, který byl rozdán všem zastupitelům a byl zveřejněn na webových stránkách města. 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

741/26/4/2017 Rozpočtové opatření č. 4 a 5 

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

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje přijmout usnesení. 

 

p. Zácha: 

Jak jsem se podívat do té přílohy materiálu, tak se chci zeptat pana předkladatele, co se týká ulice 

Kratochvílova. Jestli jsem to správně pochopil, tak ulice bude znovu rekonstruována, již poněkolikáté 

a všichni co známé podloží té dané ulice, vůbec technicky jak to v té ulici je, tak víme, že dokud tam 

bude jezdit městská hromadná doprava, tak si troufám říct, že veškeré předlažďování této ulice jsou 

skoro vyhozené finanční prostředky, když se podívám, že odhad byl 2,5 mil. Kč, po projektu je to 

3.387.000 Kč, to znamená opět klasicky vámi dofinancovaná investiční akce. O tom schválení jsem 

tady hovořil několikrát.  

Pak se tam hovoří v tomto posílení rozpočtu o 2,2 mil. Kč na Františka Rasche, taktéž bez jakéhokoliv 

dalšího komentáře, diskuse, kolik bude stát ta akce, jestli skutečně to je ve schválených investicích, 

jestli to je tou prioritou pro město.  

Co mě nejvíce trápí, protože víme, co předláždění Kratochvílové ulice způsobí, víme, pamatujeme si 

velmi dobře, co to způsobilo v minulosti uzavření této komunikace. Do toho na území města se bude 

rekonstruovat více komunikací, jestli to máme koordinované s uzavírkami, jestli víme, jak budou 

objízdné trasy, jak to bude fungovat, aby nedošlo k tomu kolapsu jako v minulosti a jestli vůbec to má 

smysl teď za takové finanční prostředky znovu předlažďovat, rekonstruovat, když tam ty autobusy 

pořád jezdí. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já s vámi sdílím obavu o účelnosti této investiční akce, tedy pokud se nám nepodaří zprůjezdnit 

Palackého ulici obousměrně, tak není důvod tuto investiční akci realizovat, takže počítáme s tím, že 

Palackého ulice bude obousměrná a v té chvíli budeme realizovat opravu Kratochvílovy ulice. 

Co se týká investičních akcí, v materiálu 6.1 vám předám informace o tom, jaké investiční akce se 

letos budou realizovat. 

 

Mgr. Kouba: 

Já se domnívám, že rozpočtové opatření dneska dosáhlo dokonalosti. Aniž bychom se do toho pustili, 

tak vy jste tady schválili nebo bez diskuse chtěli schválit rozpočtové opatření, ve kterém jsou další 

důležité věci, které se pak objeví jako investiční akce.  

Mě by zajímalo, kde jsme vzali probírání veřejného zájmu zpracování projektových dokumentací       

na parkoviště v ulici Č. Drahlovského ve všech stupních za 960.000 Kč. Je to v tom rozpočtovém 

opatření. Jestliže my to dneska schválíme, tak to současná garnitura bere jako posvěcení zahájení prací 

v tomto ohledu. Vzhledem k výhledu investičních akcí na roky 2017 tam to jaksi nebylo. Takže 

potichoučku, polehoučku tam vždycky něco pan náměstek vloží, jednotlivé body programu jsou 
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odsouhlaseny a pak se může stavět. Podařilo se nám to u cyklodomu a dalších věcí a bere se to za 

schválené. 

Potichu tady máme 750.000 Kč za urbanistickou soutěž za účelem nalezení městotvorného 

urbanistického řešení bloku okolo průpichu. 

Bez diskuse prochází také 1.184.000 Kč opravy volných bytů na náměstí Fr. Rasche 3. Jestli je účelné 

investovat tolik prostředků do opravy těchto bytů, protože mohlo to být investováno někam jinam. 

Jsou tady investiční akce, které neprošly, které nejsou schváleny na rok 2017, protože se neschvalují 

investiční akce na rok 2017. Protože my nevíme, co se bude dělat. Víme to, když si pořádně přečteme 

jednotlivá opatření, která nám vždy jednou větou pan náměstek okomentuje. Tady máte opatření, vše 

jste se mohli dočíst, takže kdo je pro? 

Dneska výjimečně se dostaneme na investiční akce v dalším bodu a pravděpodobně už to množství 

akcí, které je rozjeto prostřednictvím těchto opatření i přecházejících z roku 2016 je opravdu velké,      

a proto budeme asi dneska požádáni, abychom přikryli a stvrdili hlasováním, že o těch akcích vůbec 

víme, že se takové akce dějí a že jsou v našem zájmu a že jsme o nich hlasovali.  

Mně se tento způsob nelíbí. Už jsem na to upozorňoval několikrát. Byl bych raději, kdyby se 

jednotlivé investiční akce projednávaly na širším plénu s veřejností nebo minimálně s opozicí, jestli je 

to opravdu to nejlepší kam ty peníze investovat, protože částky které se tady sypou po těch milionech, 

nenápadně přesahují hranici 500 tisíc a měli bychom se nad nimi minimálně zamyslet, minimálně 

bychom měli o nich dopředu vědět.  

Dneska se ptám, opravdu, jestli opravdu chcete budovat parkoviště ve všech stupních na Č. 

Drahlovského. Já vím, čí je to zájem, pochopitelně. V tomto ohledu, že to tady předkládáte, tak jestli 

by nebylo dobré napřed se zeptat, jestli je to to nejlepší, co budeme stavět. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já bych odpověděl panu zastupiteli. Zřejmě netuší, že je platný vnitřní předpis zásady postupu              

a pravidel při pořizování stavebních investic statutárního města Přerova, který platí od konce loňského 

roku. 

Co se týká investičních akcí, tak v budoucnosti už bude se postupovat podle tohoto předpisu. 

Co se týká akcí na letošní rok, tak tam se postupovalo podle starého systému, kdy tento předpis ještě 

neplatil a každou velkou investiční akci zastupitelstvo schvaluje. Čili pokud pan zastupitel neví, které 

investiční akce byly schváleny, tak to je jeho problém. Ten materiál, který já tady předkládám je pouze 

pro informaci, jaké investiční akce byly schváleny, čili nám. Fr. Rasche bylo schváleno, třeba. A které 

se připravují. 

Příště lépe studujte materiály, možná se nebudete muset ptát. 

 

Ing. Kohout: 

Já se také musím pozastavit nad tímto výstupem. To je neznalost zákona i neznalost vnitřní praxe 

magistrátu. To že se dělají rozpočtová opatření, to je předpoklad toho, že se ty finance na něco využijí. 

Stejné je to v okamžiku, kdy se udělá rozpočtové opatření na odkup nějakého pozemku, tak je proboha 

nemyslitelné, že jenom tímto rozpočtovým opatřením se rozjede nějaká investiční akce. To nemůže 

říct člověk znalý zákona. Zákona o obcích, kterým by se mělo řídit toto zastupitelstvo. Mě děsí jenom 

to, že na toto téma je schopno se vyprodukovat 3 minutový recitál o tom, jak to tady divně chodí. To 

mi opravdu zůstává hlava stát. Byl bych opravdu rád, kdybychom byli pro příště racionální a 

uvažovali v intencích zákonů, kterými se řídíme. Děkuji do budoucna. 

 

Mgr. Kouba: 

Já rozumím, že jste musel využít příležitosti k tomu se takovýmto způsobem ozvat.  

Takže první věc - je nachystán nový systém a já jsem tomu rád, že už to nebude moci takto procházet, 

takže jestliže ten starý systém je, tak ještě zavčasu a dokud ještě je toto volební období, tak některé ty 

věci ještě potřebujeme stihnout. Tomu rozumím. Protože pak už by to třeba nešlo.  

Druhá věc – já chápu pana Kohouta, že mě tady školí, že je nemyslitelné, že se rozjede nějaká stavební 

akce. Přátelé, my jsme to tady zažili. Hlavně proto se ohrazuji, že se rozjeli stavební akce, které byly 

nejprve záměrem a pak se začalo stavět. Právě vycházím z té špatné zkušenosti za to krátké působení, 

co jsem tady v zastupitelstvu a také jsem byl překvapen, že něco takového možné je a přesto se takto 

dělo. Znovu upozorňuji, že předkládáte pouze záměry a z těch záměrů se vzápětí stávají realizace bez 
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dalšího projednávání a už se začíná stavět. Pak už je docela pozdě se vůbec ptát, zda to máme, jestli to 

vůbec chceme. Vzpomeňte si, jak se peníze pomaličku přesypávaly na Dluhonské mosty. To je jeden 

z těch případů, kdy postupně se převáděly v rámci rozpočtových opatření za sebou do rezervy napřed 

peníze a teď se přesunuly k mostům. Mosty 60 mil. Kč a teď 113 mil. Kč. Pomaličku postupně plíživě 

byla připravena akce, beztoho, aniž bychom to tady dopředu projednávali.  

Stejně tak přestupní terminál. Doteď nevíme, kdo ten přestupní terminál chce budovat. Vůbec nevíme, 

kde se tady ten nápad vzal a na prostou odpověď k čemu bude sloužit, vy nejste schopni odpovědět, 

ale hlavně, že v rámci opatření přesunujeme peníze záměrem na budování analýzy a na budování 

vůbec projektů, když zrovna přestupní terminál pravděpodobně není úplně to nejdůležitější, co teď 

můžeme řešit. A je to právě to, že to současná garnitura protlačila přes rozpočtová opatření a už se 

plánuje. Já bych byl raději, kdybychom si napřed popovídali, co je potřeba dělat a pak teprve vůbec 

začít ten postup. Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Teď už jenom lakonicky. Já doufám, že to dorazí do těch závitů, kam má. Rozpočtové opatření se 

nerovná vynaložení prostředků. To musí jít podle zákona. Já už nevím, jak to mám jinak říct. Škatulata 

v rozpočtech je úplně něco jiného než vyplácení peněz na fakturu konkrétnímu podnikateli, dodavateli 

díla. To je teprve možné, až to schválí zastupitelstvo, pokud mu to ukládá zákon.  

Prosím vás, zkuste alespoň jednou respektovat tyto pravidla. Plynou ze zákona a musíme se jimi řídit. 

To, že děláme rozpočtové opatření, tak to znamená, že se snažíme připravit rozpočtově na některé 

akce, které někdy jdou před, někdy po na zastupitelstvo, ale jdou vždy. Nebudete schopni doložit 

pochybení zákona v tom směru, ale budete tady opakovaně vystupovat ve smyslu toho, jak porušujeme 

zákon na základě rozpočtového opatření. Já už fakt nevím, jak to vysvětlit. Mě to připadá opravdu 

bláznivé, za každou cenu kritizovat hloupě a nevědomě. 

 

p. Zácha: 

Já bych poprosil pana primátora a některé zastupitele skutečně uklidnit v té rétorice. Jestli jsem já 

dobře poslouchal tu diskusi, tak tady nepadlo nic o porušení zákona. Nic o porušení zákona. Tady 

nikdo nenapadal toto zastupitelstvo, že porušuje zákon. 

My jenom dlouhodobě žádáme o to, aby investiční akce byly schvalovány a navážu na to, co říká pan 

náměstek, v minulosti se, pominu diskusi mezi politickými kluby v přípravě investičních akcí, aby 

každý klub přišel se svým návrhem, to je v kompetenci každého z náměstků pana primátora, jak 

nachystá ty investiční akce. Ale předložilo se to zastupitelstvu. Zastupitelstvo schválilo investiční 

akce, které byly finančně kryty, akce které byly pod čarou, schválilo zároveň s tím, ne rozpočtové 

opatření, ale bylo to přímo v tom rozpočtu. 

Co se týká rozpočtových opatření, já chápu, že je odhad daného odboru, vypracuje se projektová 

dokumentace, k tomu je položkový rozpočet, ten se může navýšit rozpočtovým opatřením, 

dofinancujeme.  

Jestli se nemýlím, nikdo tady neřekl, že porušuje se zákon v tomto zastupitelstvu. Nám vadí 

dlouhodobě forma, jakým způsobem se tady schvalují investiční akce.  

My v bodě 6.1 se tuším k tomu dostaneme. Já myslím, že všechno z toho je ex post.  

Vy jste řekl, já se zpátky vrátím na tu reakci na ulici Kratochvílovu. Já nerozumím, jestli se shodujeme 

názorově v tom, že až bude zobousměrněna ulice Palackého, tak se bude dělat Kratochvílova? Proč 

teda to musíme dofinancovávat do té položky v tomto rozpočtovém opatření a ty peníze tam držet. 

Pokud jsou nějaké informace, které nebyly sděleny a nebyly poskytnuty o zobousměrnění ulice 

Palackého, jestli je to na spadnutí, jestli to bude během několika málo měsíců, tak potom by mi to 

dávalo souvislost, že následně se autobusy z Kratochvílové ulice odsunou směrem popřípadě na 

Palackého. Pokud to takto bude, tak to předlážděme jednou provždy. Já jsem se jenom snažil 

upozornit, že toto nejsou dobře vynaložené finanční prostředky, dokud nám tady bude v Kratochvílové 

ulici jezdit městská hromadná doprava. 

Skutečně, já se musím ohradit proti tomu, že by někdo z nás řekl, že je porušován zákon.  

 

 

 

 



20 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

My se shodneme v tom, že pokud bychom měli opravovat Kratochvílovu ulici a nechali tam 

autobusovou dopravu, tak dojde ke zničení. S tím souhlasím a proto i já podmiňuji to, že by se ta ulice 

opravovala tím, že se zprovozní Palackého ulice. 

Ale vy jste zřejmě opravdu možná nepochopil, že každý záměr musí být schválen. Krytí rozpočtem je 

podmínkou toho, abychom mohli zadat veřejnou zakázku. Jakoukoliv akci potom stejně schvaluje 

zastupitelstvo. Třeba bod 6.2 schválení záměru zadat veřejnou zakázku Oprava a doplnění systému 

recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu v Penčicích. Stejně tak bude na zastupitelstvu schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku opravy Kratochvílovy ulice. Tímto nedochází k tomu, že by se měla ta 

ulice opravovat. Zastupitelstvo bude rozhodovat o tom, jestli to budeme realizovat. To, že vyčleníme 

finanční prostředky na tu akci neznamená, že ji schvalujeme, že ji budeme realizovat.  

 

p. Marek Dostál: 

Já se zkusím zamyslet nad jednou věcí, a to je náš výbor, kterého jsem členem a je to výbor PRID. To 

znamená plánování, rozvoj, investice, doprava. To znamená, v této zkratce je obsaženo všechno. 

Jestliže do Finančního a rozpočtového výboru jdou určité materiály, které vlastně musí projít tím 

výborem, já si myslím, že zrovna tyto věci, o kterých tady mluví kolegové, by měly projít i našim 

výborem, výborem PRID. Nevím proč to tak není. Já si myslím, že to jsou dost důležité věci a 

stanovisko toho našeho výboru, který je složen vlastně napříč politickým spektrem, tak by určitě 

nějakým způsobem posoudil a zhodnotil to, jestli určitý záměr nebo určitá věc by mohla projít nebo 

neprojít. Já bych jenom apeloval na to, aby příště tady ty záležitosti byly nám na ten výbor doručeny, 

my se nad tím zamyslíme a minimálně uděláme nějaké stanovisko k tomu. 

Další věc je ta, že nechápu, proč to tak neuděláte z toho důvodu, že když víte, že je členem toho 

výboru člen ODS, tak vlastně tímto způsobem můžete informovat nás vlastně o svých projektech nebo 

o svých záměrech. Nerozumím tomu, proč to takto neděláte. Děkuji za odpověď. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Než dáme do zastupitelstva schválení záměru na tuto zakázku, určitě se tento materiál dostane na 

VPRID. 

 

p. Navařík, občan Přerova: 

Já jsem k tomu chtěl říct, co už tady asi částečně bylo řečeno, že tak jak já sleduji tu diskusi, tak nejde 

o to, že by někdo někoho obviňoval z porušení zákona, ale spíše z jakéhosi porušení logiky, protože i 

za předpokladu, že vy tady teď vyčleníte finanční prostředky, tomu já samozřejmě rozumím, tomu, co 

říkáte, a příště to neschválíte, tak budete zase dalším rozpočtovým opatřením ty prostředky přesouvat 

zase někam jinam. Že je v tom jakási nelogičnost v tomto. Já jsem to tak pochopil, že šlo o to, že 

nejdříve informovat o tom, co byste rádi vlastně provedli, poté na základě toho schválit to rozpočtové 

opatření a poté na základě toho schválit to zadání veřejné soutěže. Tak jsem to pochopil já. 

To byl jenom komentář, o čem mi přišlo, že se tady bavíte. Jestli mi to můžete potvrdit, nebo vyvrátit, 

jestli skutečně tedy řešíte toto. Na mně to působí, že každý mluví o něčem jiném. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Faktická zní v tom, že tady jsme slyšeli přesně tu nelogičnost a jestli náhodou nevíte, pane náměstku, 

tak ten náš výbor ještě jednou se jmenuje plánování, rozvoj, investice, doprava. Všechny tyto čtyři 

body jsou obsaženy v odboru řízení projektu a investic požádal o rozpočtové opatření 960.000 Kč      

na záměr výstavby parkoviště. Plánování, rozvoj, investice, doprava. Už z logičnosti by to mělo projít 

našim výborem.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já se vrátím k tomu, co řekl tady občan. My už jsme schválili 2,5 mil. Kč na tu opravu komunikace 

Kratochvílova, ale po upřesnění rozpočtu při dělání projektové dokumentace došlo k navýšení částky. 

My musíme dofinancovat tu částku, která vznikla upřesněním té projektové dokumentace. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (RSDr. Nekl). 
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Přestávka 17:21 – 17:41 hodin. 

 

 

 
 

 

 

Z  účasti na zasedání Zastupitelstva se omluvil Ing. Petr Vrána – je přítomno 33 zastupitelů. 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

742/26/5/2017 Změna č. 4B Územního plánu města Přerova - vydání 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení stanovisek a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 4B 

Územního plánu města Přerova podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává za použití § 43 odst. 4, § 53 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování         

a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, v platném znění, změnu č. 4B Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

   

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

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

 

743/26/6/2017 Investiční akce nad 500 tis. Kč roku 2017  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2016 do roku 2017 dle 

přiložené tabulky a dle důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí realizaci investičních akcí v roce 2017 dle přiložené tabulky a důvodové 

zprávy, které byly schválené rozpočtovým opatřením, usnesení z 23. jednání zastupitelstva 
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města Přerova ze dne 12.12.2016, usnesení č. 669/23/4/2016, č. 671/23/5/2016  a ze 24. 

jednání zastupitelstva města  Přerova ze dne  23.1.2017, usn. č. 696/24/5/2017 

 

3. bere na vědomí seznam připravovaných investičních akcí pro možnou realizaci v roce 2017 

dle přiložené tabulky a dle důvodové zprávy, 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já jsem velice rád, že do připravovaných akcí se počítá také se zateplením domova s pečovatelskou 

službou Trávník a se zateplením domu s pečovatelskou službou U Žebračky. Oba tyto objekty si to 

zaslouží. Tak jako senioři, kteří v těchto objektech bydlí. Děkuji za to. 

 

p. Zácha: 

Já navážu na to, co jsme tady před chvilkou diskutovali. Samozřejmě návrh na usnesení je bere           

na vědomí. Pokud je to už schváleno, odfinancováno a ty akce jsou v provozu, tak to považuji             

za nějaké alibi tady v zastupitelstvu vůbec vzít na vědomí něco, co je v běhu. 

 Co se týká tabulky c), tak pan náměstek řekl, že až na ty mosty nejsou ty věci financované. 

Potom by mě zajímalo konkrétně, ať utnu jakékoliv diskuse, které tady probíhaly, poprosil 

bych písemnou odpověď u těch přecházejících akcí, nebo zúžím to, ať netrápím kolegy, u těch 

nově schválených, jak probíhalo schvalování těchto investičních akcí. Kdy časově, kdy byl 

schválen záměr, jakým způsobem bylo schváleno financování, jestli to bylo přímo 

s rozpočtem nebo rozpočtovým opatřením. Jestli náhodou a konkrétně mě to zajímá u těch 

mostů. Prosím, to je tabulka c), jestli se ta akce, co se týká projektové dokumentace nebyla 

spuštěna dřív, než byl schválen záměr v zastupitelstvu, protože nechci tvrdit nic dřív, než si to 

ověřím. Takže prosím o jasnou písemnou odpověď u těchto akcí. To znamená tabulka b) 

kompletně, kdy byl schválen záměr, jakým způsobem bylo schváleno financování a kdy byly 

zadány projektové dokumentace. U tabulky c) mě to zajímá jenom u těch mostů, protože mám 

nějaký názor, nechci ho teď prezentovat, ale kdy byl schválen záměr, kdy byla schválena 

výjimka z vnitřního předpisu na projekty a kdy ta akce byla finančně kryta a jakým způsobem. 

A pro mě tento materiál je nehlasovatelný. Ani ve formě bere na vědomí. Já si myslím, že 

minimálně u tabulky c), pokud tam není ani finanční krytí u některých, tak by mělo být 

minimálně u c) zastupitelstvo po projednání schvaluje. Ale ať se rozhodne každý zastupitel 

samostatně. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

My tu tabulku doplníme. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já mám tady dotaz na předkladatele, co se týká opravy a doplnění systému recirkulace bazénové vody 

plaveckého bazénu na letním koupališti Penčice. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane zastupiteli, jsme u bodu 6.1. Teprve pak bude následovat bod 6.2. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já vám to odpovím v bodě 6.2, pokud se to týká té akce. 

 

Ing. Kohout: 

Já jenom noticka. Diskutovalo se tu dlouze o úvěru, který si město bere. Probírali jsme to před dvěma 

měsíci. To je zdroj pro financování i těch Dluhonských mostů. Tak bylo argumentováno v rámci celé 

diskuse. Jenom pro připomenutí. 
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Ing. Tužín: 

Byť už to tady zaznělo, velmi stručně. K Dluhonským mostům, že byl schválen záměr. Ano, ale jaký 

záměr byl schválen? Byl schválen záměr okolo 60 mil. Kč se závazným sdělením, že mosty se 

nebudou zvedat. Teď najednou víme, že mosty budou přes 100 mil. Kč a že se budou zvedat. Tak já 

nevím, jestli ten záměr byl schválen, protože tady se v jakési nadsázce schválí stavba psí boudy a za 

chvilku je z toho čtyřpatrový dům a pořád říkáme, že to bylo schváleno. Já si myslím, že pokud se tedy 

ty záměry dost drasticky změní a změní se i okolnosti, které doprovázely to původní hlasování, tak 

bývá dobrým zvykem, nebo mělo by být dobrým zvykem hlasovat znovu. Můj názor na věc. To je vše.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já vás můžu ujistit, že vzhledem k tomu, že tato akce není rozpočtově kryta, tak musí projít 

zastupitelstvem, kde budeme žádat rozpočtové krytí. Čili bude se o tom znovu hlasovat. 

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem částečně své připomínky říkal v předchozím vstupu. 

Nejprve pozitivně začnu. Jsem rád za tuto tabulku, že tady máme konečně přehledně věci, které jsou 

přecházející, a že jsou tady ty nově schválené investice. Drtivá většina těch prostředků byla určena 

prostřednictvím rozpočtového opatření. Prošla, byly tam ty prostředky deponovány a pak se realizují.  

Nově připravené investice – máme je tady přehledně. Já očekávám, že to je krok dobrým směrem, a že 

v listopadu 2017 pravděpodobně přijde nová tabulka investice 2018, nově připravované, kde se na ně 

podíváme a kde podle nového systému budeme schvalovat nebo alespoň uděláme rozpravu, jestli příští 

rok investice 2018 jsou ty žádané. Toliko pozitivně. 

Co se týká ovšem té tabulky tak já samozřejmě musím dodržet tu rétoriku, kterou jsem říkal už před 

chvílí. Jedná se čistě o alibismus. To znamená, že my teď vezmeme na vědomí některé akce, které už 

se dávno rozjeli a ty které jsou připravované opět alibisticky, to znamená, že my tady bereme na 

vědomí, že se něco bude připravovat a nemáme připravené ani finanční krytí. 

Navíc opravdu ta informace, že mosty najednou máme 104 mil. Kč opravdu z 60 mil. Kč tak to je 

opravdu setsakramentský rozdíl a souhlasím s předřečníkem. Pan Tužín už to řekl, že doufám, že bude 

zase na stole záměr, kde se teprve vůbec pobavíme, jestli se to bude stavět. Protože se změnila situace. 

 

p. Marek Dostál: 

Já jenom doplním kolegy. Vy po nás chcete opravdu jednu věc. Vy po nás chcete, abychom vzali       

na vědomí nějakou tabulku investic. Pořád se tady motáme kolem mostů. Já mám na to takovýto 

názor. I když chápu, že vy stavíte jenom tam, kde je dotace. Já už to říkám poněkolikáté. Prostě 

investovat bez dotací nedokážete. Dobře, říkáte, dejme 104 milionů, dostaneme je zpátky. Nikde 

nemáme napsáno, že to tak bude, ale předpokládá se to. Já jenom, aby Přerovan měl představu o tom, 

co by se za 104 milionů mohlo udělat, které už jste tedy vyštrachali někde v rozpočtových opatřeních. 

Na jedné straně se ještě musím dotknout toho, že byly tady prezentovány dva nějaké odhady jako          

o stavu mostu a v jednom bylo jasně napsáno, že až  v roce 2019 by se měla udělat další, jakoby revize 

toho, jestli se to bude spravovat nebo nespravovat. Chápu, že dostat se do chemičky přes přejezd u 

Dluhonic není žádná sranda, ale pořád je to možnost. 

Teď si vezměme, kolik by za těch 104 milionů se tady mohlo udělat věcí. Byť by to nebylo přes 

dotace, i když by se možná na nějaké akce vyštrachaly. Za 104 mil. Kč by se udělaly 2/3 veškerých 

cest v Přerově a 2/3 chodníků veškerých v Přerově. A v tom případě by vlastně celý Přerov byl 

prakticky opravený. Tady tak spravíme jeden přejezd nebo dva Dluhonské mosty a co z toho budeme 

mít? Když to mohlo klidně počkat. To jenom můj názor. Já nemůžu souhlasit tady s tímto materiálem. 

Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

K logice věci. Za 104 mil. Kč s daní, předpokládám, že je to uvedeno s daní se postaví mosty, které 

budou následně kryty z dotace státu a ve městě kdyby se dělaly za 104 mil. Kč silnice, tak by je nikdo 

nedotoval. Museli bychom to v rozpočtu najít, což by byl problém. 

Jinak, pokud se tu bavíme o těch rozpočtových záležitostech a pokud se bavíme o investicích, jak 

přecházejících, schválených tak připravovaných, tak já bych tuhle tu diskusi pochopil, kdyby tady byl 

na stole návrh i z opozice, my bychom rádi prosadili tuto investiční akci a nelíbí se nám, že tyto 
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prostředky nepoužijete na naši investiční akci. V okamžiku, kdy se stále jenom točíme v kruhu a 

kritizujeme způsob, kritizujeme, že jsme si my, jako představitelé města dovolili někam město 

směrovat a navrhovat nějaké investice je jenom určitý druh bezradnosti. Kritika pro kritiku. 

Já si myslím, že konstruktivně se dá postupovat i jiným způsobem. Předložit vlastní návrhy a začít 

vyjednávat o tom, aby byly průchozí a akceptovatelné pro celé zastupitelstvo. To je podle mě střet 

politických subjektů a stran. 

Toto, co tu dneska prožíváme a co prožíváme neustále dokola je skutečně jen kritika pro kritiku. 

 

Mgr. Dvorký, Ph.D.: 

Já mám dotaz k tabulce c) respektive k něčemu, co tam chybí, nechybí. Chci se spíše zeptat. 

Koneckonců je to informativní materiál. My jsme probírali tady dříve a dost intenzivně regeneraci 

Trávníku. Bavilo se hodně o novém systému parkování na třídě 17. listopadu. Vlastně ani jednu 

z těchto věcí, hlavně ten Trávník tam nevidím, tak se chci zeptat, v jakém je to stádiu, jestli se to 

nějakým způsobem někam hýbe nebo nehýbe. Byla i řada veřejných projednávání s občany, tuším 

začátkem roku 2015, to už přece jenom nějaká doba je a v této tabulce nově připravované to nevidím, 

tak se chci zeptat, jestli se to nějakým způsobem někam hýbe a jestli je to připravované v takové fázi, 

že se to objeví dejme tomu v nějaké tabulce, která tady bude takto brána na vědomí později popřípadě 

v nějakých návrzích na záměry. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Tato tabulka je tabulka akcí, které plánujeme uskutečnit ještě v letošním roce. 

Čili Trávník nespí, nicméně objeví se to, pokud se to objeví až v investicích na rok 2018 případně 

později. 

Já ještě k panu Dostálovi – já jsem myslel, že o Dluhonských mostech jsme tady diskutovali 

dostatečně dlouho, aby věděl, že prostě ty mosty jsou v takovém stavu, že nás dříve nebo později čeká 

jejich rekonstrukce. Pokud my tady máme možnost získat dotaci na rekonstrukci toho mostu, tak se 

divím, že někomu připadne zvláštní, že tu dotaci chceme dostat. 

 

p. Marek Dostál: 

Já musím reagovat jednak na to, že pan kolega Kohout vlastně neřekl nic nového jenom to, co jsem 

řekl já. On to zaobalil trošku jinak, takže děkuju mu za to, že vlastně půlka jeho příspěvku byla to 

samé, co jsem řekl já. Nicméně, netušil jsem před dvěma lety, když jsem si tady sedal, že investice 

města se vměstnají do takové věci, jako že je potřeba opravit mosty, mosty přes Dluhonskou. Jestli 

toto je rozvoj města, opravení dvou Dluhonských mostů, to jsem netušil.  

Nicméně sám jste řekl teď, pane Měřínský, že dříve nebo později. A to je přesně ono. Najednou se 

objeví nějaká dotace, víme asi, odkud vítr vane, najednou po tom půjdeme, jak nevím, husa po flusu. 

A uděláme všechno pro to, aby to bylo. Já jsem pro to nebyl. Já pro to nejsem od začátku. Já jenom 

jsem chtěl, aby tady zazněla ta paralela, co všechno se může udělat za 104 mil. Kč pro Přerovana. Aby 

si to všichni uvědomili. Vidíte, že někteří si to tady uvědomují. Ale vy nám to pořád podsouváte. 

Abychom vám to odkývali. My vám to neodkýváme. Nám se to nelíbí. Jsou jiná řešení. Vy tvrdíte, že 

jeden ten posudek je správně, my tvrdíme, že ten druhý. Co je na tom špatně? To je celé. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já se budu vyjadřovat k regeneraci panelového sídliště Budovatelů, ale nejdřív jsem chtěl požádat 

ostatní zastupitele, aby se vyjadřovali pokud možno slušně. 

Minulé zastupitelstvo schválilo akční plán strategického plánu na léta 2017 – 2018, kde je regenerace 

panelového sídliště Budovatelů I. etapa zaneseno. Tento projekt získal teprve na sklonku loňského 

roku stavební povolení, nemohl být přihlášen do regenerace panelových sídlišť, dotovaného programu 

Ministerstva pro místní rozvoj, protože momentálně podle aktuálních podmínek je možné přihlásit 

pouze jedno sídliště a dostalo přednost Předmostí, protože navazuje na delší řadu těch úprav. Tolik 

tady k tomuto sídlišti. 

 

p. Zácha: 

Naposledy v tomto bodě. My samozřejmě své návrhy na ty investice, které bychom my zase 

prosazovali za náš klub, máme, budeme rádi, když nás někdo osloví. My je rádi předložíme. To se do 
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dnešního dne, ač jsme se k tomu několikrát hlásili, vyzývali, je to v zápisech ze zastupitelstva, tak se 

tak nekonalo. Ale dívám se teď na pana náměstka. Vy jste řekl, já jsem si prošel pár kolegů, jestli jsem 

skutečně slyšel správně, že ty Dluhonské mosty nejsou dofinancovány a budeme v zastupitelstvu tady 

tuto investiční akci ještě dofinancovávat. Je to zvláštní, když už rada schválila smlouvu s externím 

administrátorem, který bude město zastupovat při výběrovém řízení na tuto veřejnou zakázku. Pro mě 

je to už spuštění této veřejné zakázky, protože jste vybrali firmu společnost RTS a paní Ing. 

Pinkasovou, jako vedoucí odboru PRI jste radou pověřili k uzavření smlouvy, takže rada už vybrala 

externího administrátora, pověřila vedoucí odboru uzavřením smlouvy a na zastupitelstvu 

pravděpodobně v dubnu budeme dofinancovávat teprve tuto investiční akci. Já volám skutečně po 

tom, abychom toto měli nachystané dopředu, projekty, stavební povolení, dotace, schválení 

zastupitelstva, finance a pak spouštěli to celé, které se koná. Já se nechci bavit jenom o Dluhonských 

mostech. To jsou veškeré investiční akce. Tady se to točí pořád o Dluhonských mostech. Možná je to 

velké téma, ale ta tabulka obsahuje těch investičních akcí několik.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jenom chci říct, my jsme neschválili finanční prostředky na Dluhonské mosty. My budeme muset 

financování Dluhonských mostů schválit. 

 

p. Zácha: 

A přitom jste pověřili externího administrátora, ať vybírá vítěze výběrového řízení. 

 

Ing. Střelec: 

Já jenom k tomu materiálu. Já bych si možná také představoval, kdyby ta tabulka vypadala trošičku 

jinak. Kdybychom se vždycky koncem každého roku bavili o tom, že město Přerov vyčlení na své 

investice 50, 100 milionů korun, přišlo třeba na přetřes 20 akcí a pak jsme si tady odsouhlasili, která 

akce je nejdůležitější. Asi všichni bychom to tak rádi udělali. Bohužel se mi nelíbí jedna věc. Jak je 

tady řečeno, aby Přerovan viděl, co se dá za 104 milionů korun udělat. Tak já vám dám takový příklad. 

Pane Zácho, já jsem také nereagoval na vašeho kolegu. Co se dá udělat za 140 milionů korun. Akce, 

která tady byla, kterou já, když jsem ještě nebyl v zastupitelstvu, také se mi s prominutím zdálo           

o čertech, a to je metropolitní síť. Co se za to dalo udělat a najednou se tam také objevila dotace, 

najednou to bylo. Takže mě to připadá trošičku nefér. 

Ono, kdybych začal vytahovat, kolik takových tabulek, chodím na zastupitelstvo i s tímto, kolem 15 

let, kolik takových tabulek zastupitelstvo předkládalo tady, nebo bývalá koalice předkládala tady, 

nevím, jestli bych zjistil, že to také tak bylo. Byla fůra akcí, kterými eventuálně ta opozice bývalá 

nesouhlasila, prostě také se prosadily. 

Já říkám jednu věc za sebe. Ano, mám také fůru svých priorit, které prosadím nebo neprosadím jako 

člen koalice. Faktem je, že od roku 2018 bych si také představoval, že si tady dáme ten rámec, ale 

faktem je jedna věc, vy tady říkáte, že mohlo být opraveno. S prominutím, za těch 104 milionů, kolik 

toho mohlo být opraveno? Co se tedy za těch 20 let opravilo? Když se podíváte na to podinvestování, 

co tady je v komunikacích, chodnících a podobně, co tady je za neutěšený stav, myslíte, že se to dá 

stihnout za 2 roky? Za 4 roky? Asi pravděpodobně ne. Takže s prominutím, teď to není konkrétně na 

vás, na osobu, ale všeobecně, co tady to zastupitelstvo dělalo těch předcházejících 20 let, že to vypadá 

takhle, jak to je? 

Ty řeči typu, Přerovan uvidí, co by se za 104 milionů dalo udělat, tak v předcházejících letech měl 

Přerov rozpočet miliardu korun. Co se za to udělalo? Děkuji. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Pane kouloStřelče, já jsem tady neseděl, takže já jenom říkám, co bych udělal já.  

 

Mgr. Kouba: 

Já podruhé, krátce. Já předně pozitivně děkuji panu Horkému, že koriguje své kolegy, ohledně 

vyjadřování. Opravdu děkuji moc, za tento vstřícný krok. Děkuji.  

Kolega Kohout přešel z rétoriky, dělali jste to špatně, protože to nemůže dneska použít, na rétoriku, 

kritika pro kritiku. Když dojdou náboje, tak vyzýváme k aktivitám.  
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Takže nejprve připravované akce. Já znovu zdůrazňuji, že třeba chodím poctivě na zastupitelstvo         

a s některými akcemi se seznamuji prostřednictvím rozpočtových opatření. Myslím to vážně. 

Například o parkovišti na Č. Drahlovského jsem se dověděl dneska, že se připravuje. Až to budu mít 

na stole, tak budu postaven před hotovou věc a budu se moci rozhodnout. To je moje právo. To říkáte 

výborně. Já bych byl raději, kdybychom to dopředu naplánovali a byl bych vtažen do toho procesu a 

zvážil bych pro a proti. Ne abych na to měl měsíc rozhodování. Opravdu trvám na tom, že některé 

akce se dělají přes rozpočtová opatření a podle mě to není uspokojivý stav.  

Přijďte s řešením – my s řešením přicházíme, nikdo nás ale nevyzývá, nikdo nás jako opozici 

samozřejmě nikam nezve. Abych já chodil s každým svým nápadem na radnici, k čemuž mě kolega 

Kohout vyzývá, však přijďte, když vím, že třeba naposledy si pan primátor osvojil výraz, tak se to tady 

prohlasuje. A to je demokracie? Cituji pana primátora. V tomto případě nevím, jestli v tomto ohledu  

je aktivita smysluplná. Tudíž bych opravdu chtěl navázat na ten můj návrh, pojďme se sejít u kulatého 

stolu a jsem rád, pane Střelče, budeme tu dva, já a pan Střelec, který v listopadu 2017 se sejde, udělá 

ten seznam 25 akcí, a že nějaká nevyjde? Nevyjde, protože do toho něco přijde, přijde nějaká náhlá 

událost, ale budu rád za to, že se shodneme společně, co budeme dělat a jestli tam dáme opravu 

chodníku nebo revitalizaci sídliště, to je samozřejmě nasnadě. Když něco nevyjde z roku 2018, nevadí. 

Já jsem samozřejmě rád. 

 No a k těm chodníkům – nejsem zběhlý, ale mě by tedy, když už jste na to narazil, mě by 

zajímalo, kolik chodníků a cest se za posledních dva a půl roku opravilo. Jestli bych mohl 

dostat nějakou statistiku, kolik peněz se investovalo do tohoto odvětví, když jsme se o tom 

bavili, že je to poddimenzováno, abychom věděli, kolik bychom potřebovali. Jestli mohu 

někoho poprosit, jestli by mi mohl říci, kolik se za toto volební období investovalo do 

chodníků a kolik za to minulé, když říkáte, že předchozí vedení to dělalo špatně. Já si to také 

nepamatuji. Já jsem tady také nebyl. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom krátká poznámka, pane Koubo. Vy to dobře víte, že základní nástroj, demokratický nástroj    

a procesní nástroj tohoto zastupitelstva je hlasování, tedy prohlasování. Že je to jediný nástroj, jak 

můžeme demokraticky dospět ke koncensu a k závěru, který většinově řekne, tak to chceme. 

Jenom krátká poznámka. Já bych si nepřál, aby to bylo za dva roky. Já prosím, aby za dvacet let jsme 

to předložili zastupitelstvu, jakým způsobem byla financována místní infrastruktura, abychom měli 

opravdu takový rozkrok v hodnocení jednotlivých věcí a já bych hrozně rád se dopracoval toho, jak je 

možné, že podfinancování místních komunikací je na úrovni kolik? 600 milionů? To je holý fakt. 

Někteří z nás seděli jako náměstci pro majetek a také stavěli mosty a ne chodníky. A ne jeden, ale dva. 

Ani jeden z nich nebyl v havarijním stavu. Také byl potenciálně. Já to nechci komentovat. Já žasnu 

nad tím, jak licoměrně jsme kritizováni a na druhé straně, to je reál politika, já to respektuji. To co 

navrhne koalice, vždycky destruuje opozice. Tak to bylo, je a bude. Jenom se netvařme, že se 

potřebujeme dohadovat a shodnout. My se nikdy neshodneme. A to je na demokracii to nejhezčí. 

 

Ing. Kohout: 

Jenom fakticky připomenu, že s nápadem Č. Drahlovského přišla minulá koalice. Hlasovalo se to na 

závěr volebního období a nerozumím tomu, že zastupitelé nejsou spraveni o tomto záměru, když je tak 

dlouhodobý. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

A byl opakovaně projednáván s občany. Dvakrát. Já jsem se toho jednání jako opoziční zastupitel 

zúčastnil. A neměl jsem žádný vliv na to, aby to bylo projednáváno, aby ten problém vznikl. Prostě 

vznikl. Minulá koalice ho uchopila jako problém. A on to problém je. 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Co se týká srovnání. My jsme spolu zarezonovali, pane primátore, ale můj požadavek, já to 

nerozšiřuji, pouze za současné a minulé volební období. Ty chodníky a silnice. Nepotřebuji zatěžovat 

úředníky 20 lety. Stačí jenom ty dvě. Děkuji.  
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p. Marek Dostál: 

Já bych chtěl jenom poopravit kolegu Střelce, že sice město disponovalo v dřívějších letech 

miliardovým rozpočtem, ale 300 milionů z toho byly sociální dávky, které se přenesly teď na kraj. 

Takže vlastně to bylo 700 milionů a s tím disponujeme do dneška. Tak aby to bylo jasné. Děkuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Tak to přesně není. 

 

p. Pospíšilík: 

Původně jsem se nechtěl do té diskuse moc pouštět, ale zaznělo tady hodně věcí o minulosti. Já jsem 

byl 8 let členem investiční komise. Ta komise se scházela dvakrát měsíčně a na každém jednání 

probírala několik investičních akcí. Byl seznam akcí, který byl dlouhodobě plánován, i pět let dopředu. 

To znamená, vybíralo se z tohoto seznamu akcí, které se víceméně projednávali, jak finanční 

záležitosti, tak projekční. Tyto věci se potom realizovaly. Máme tady vedoucí odborů, kteří si to dobře 

pamatují. Myslím, že by k tomu mohli říct víc, ale nemůžu říct, že by se nic nedělalo. Musím se zastat 

členů investiční komise, kteří byli napříč politickým spektrem a myslím, že odváděli velice dobrou 

práci. Na základě i této komise se realizovala spousta věcí. 

 

p. Navařík, občan Přerova: 

Když už to tady bylo několikrát zmíněno, já bych se chtěl zeptat k těm Dluhonským mostům, věřím, 

že to snad bude jednoduchá odpověď. V tom textu jsem se dočetl, že vlastně už bylo zažádáno o tu 

dotaci. Celkově by akce měla stát asi 104 milionů a předpokládá se asi, že asi 93 až 94 mil. Kč měla 

být dotace. Je tam tedy uvedeno, že už bylo zažádáno. Mě by zajímalo, jaká je pravděpodobnost 

získání té dotace, jestli případně už k tomu máte nějaké informace nebo jestli se to někam posunulo, 

případně jak to s tím vůbec vypadá, protože předpokládám, že pokud dotace neproběhne, tak 

samozřejmě těch celých 100 milionů zaplatí město Přerov, pravděpodobně, logicky. 

Ještě bych k tomu chtěl krátce poznámku k tomu, co se tady před chvílí odehrálo za přestřelku. 

Nepochybně každý člověk má nějakou minulost, nicméně neustále tady probíral minulost                     

a v okamžiku, kdy přijde nějaký dotaz a odpovědí je, však minule se to dělalo stejně, já měl za to, že 

chcete být lepší, než ta předchozí radnice. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom snad informaci pro pana Navaříka a pro všechny ostatní. Ministerstvo dopravy schválilo 

nebo doporučilo Státnímu fondu dopravní infrastruktury vyplatit dotaci ve výši, o které jste mluvil. 

Státní fond dopravní infrastruktury, pokud mám informaci, pracují komise, je reálný odhad, že 

v polovině dubna, nejpozději 20. dubna bychom měli znát výsledek jednání. Podle mého názoru ten 

výsledek je potenciálně pozitivní. Ale podle mého názoru.  

 

 

Hlasování: 24 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. 

Nekl). 

 

 

 

 

744/26/6/2017 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Oprava a doplnění 

systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky        

s názvem „Oprava a doplnění systému recirkulace bazénové vody plaveckého bazénu na letním 

koupališti v Penčicích“ dle důvodové zprávy. 
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Diskuse: 

PhDr. Pospíšil: 

Pro informaci, v roce 2015 schválilo představenstvo společnosti Teplo zmíněnou rekonstrukci. Byla 

vypracovaná a schválená projektová dokumentace a vysoutěžený dodavatel. Vše prošlo 

představenstvem společnosti Teplo. V prosinci roku 2015 bylo v souladu se smlouvou o poskytnutí 

dotace požádáno statutární město o zajištění a provedení oprav a investic ve výši 2.737.706 Kč bez 

DPH. Téměř celý rok se nic nedělo a v říjnu 2016 znovu požádala společnost Teplo statutární město 

Přerov prostřednictvím představenstva o zajištění zmíněné investice. Odborem majetku bylo sděleno, 

že investice byla zařazena na rok 2017, a že se zpracovává zadávací dokumentace na výběr 

zhotovitele. Na začátku roku 2017 společnost Teplo na vyžádání předala projektovou dokumentaci 

statutárnímu městu. Míním tu projektovou dokumentaci, kterou už měla z roku 2015. Od té doby 

nikdo s provozovatelem Teplo nekomunikoval, až 2. března letošního roku požádal úsek přípravy        

a realizace investic společnost Teplo o vyjádření k aktualizované dokumentaci s termínem do 10.3. 

Tam figurovala částka shodná s projektovanou předlohou, čili jak říkal pan náměstek 3.434.324 Kč 

bez DPH a s realizací ve 2. pololetí 2017, takže po sezóně, pokud ovšem koupaliště do té doby 

nezavře hygiena.  

 Já se ptám předkládajících, v čem nebyla projektová dokumentace zpracovaná společností 

Teplo úplná, jak se hovoří v předchozí předloze. Proč nebyla provedena realizace tak, jak ji 

měla společnost Teplo vyprojektovanou a vysoutěženou v roce 2015. Co vedlo statutární 

město Přerov k tomu, že upravilo projekt. Za co bude rozdílná částka od původního                  

a vyhovujícího projektu utracena. Jedná se o 696.618 Kč. Rád bych znal důvod, proč nebyl 

aktualizovaný projekt projednán a konzultován s provozovatelem, společností Teplo Přerov za 

účasti projektanta už v průběhu jeho aktualizace. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji panu Pospíšilovi. Předpokládám, že dostane písemnou odpověď. Vyčerpávající písemnou 

odpověď. 

 

p. Zácha: 

Já jsem tak trošku očekával, nebo bál jsem se té reakce, pane primátore. Já bych přesto, abych o tom 

materiálu mohl hlasovat, poprosil o stručnou odpověď na dotazy tady pana zastupitele, protože jako 

písemně odpovědět a hlasovat dnes, na odpověď se podívat 4 dny před zastupitelstvem, tak jak jsou ty 

odpovědi posílány, nebo 5 dní, tak pro mě je to nehlasovatelné. 

Já jenom poprosím, pokud se to dnes odhlasuje, je březen, aby se tato investiční akce skutečně stihla 

vysoutěžit a zrealizovat do doby, než to koupaliště bude otevřené. Poprosím, abych o tom mohl 

odpovědně hlasovat, v bodech stručnou odpověď, proč je tam ten finanční rozdíl a ty otázky, které zde 

pan zastupitel položil.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, stručně odpovězte. Děkuji. 

 

Ing. Pinkasová, vedoucí Odboru řízení projektů a investic: 

Finanční rozdíl vznikl z toho důvodu, že součástí dokumentace nebyla technologie čerpadla, které si 

Teplo chtělo dát samo. To znamená, že když se ta dokumentace zkompletovala, došlo k navýšení ceny. 

S Teplem jsme se pokoušeli komunikovat. Reakce jsou zatím žádné. Nevím o tom, že by Teplo mělo 

vysoutěženého nějakého dodavatele. Takovou informací opravdu nedisponuji.  

 

PhDr. Pospíšil: 

Já nejsem naprosto s tímto vysvětlením spokojen. Z jednoho prostého důvodu. Tu projektovou 

dokumentaci jste si vyžádali od Tepla, na začátku letošního roku byla předaná. To, že nekomunikuje 

s vámi Teplo, možná nekomunikuje. Vy jste ho oslovili 2. března 2017. V loňském roce jste s nimi 

vůbec nediskutovali. Pro mě ta odpověď je naprosto nedostatečná. Nedostal jsem odpověď, v čem tedy 

byl ten rozdíl. To, že Teplo si chtělo realizovat motory, koupit samo, jako objednatel, tomu rozumím. 

To je v pořádku. To mi tak bylo i řečeno. Teplo si chtělo v rámci předchozího projektu provést 

elektroinstalaci samo. Má na to zaměstnance. Čili uspořily by se tam další prostředky. Jenom nechápu, 
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když jste projednávali s projektantem, proč jste k tomu nepozvali provozovatele, který za provoz 

odpovídá. Tomu nerozumím.  

 

Ing. Kohout: 

Já teď nevím v tuto chvíli, jestli se bavíme o stejném materiálu, ale já tu čtu, odbor PRI, oddělení 

řízení projektů a dotací dává návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku. Z toho snad jednoznačně 

plyne, že žádná veřejná zakázka nebo výběrové řízení nemohlo proběhnout. To teprve bude. To je 

následek. To, že se zpřesňuje technologie a další věci, to je přirozený běh celé té zakázky. Trošku mě 

zaráží celý ten přístup koaličního partnera, protože toto si šlo vyříkat naprosto jasně vevnitř. A dobrat 

se podstaty věci. Úplně jednoduše, prostě. Já v tuhle chvíli fakt nevím, co je na tom závadného. Chtěli 

bychom vysoutěžit co nejlevněji danou technologii, kterou je tam potřeba.  

 

PhDr. Pospíšil, faktická: 

Pro koaličního partnera. Už to bylo vysoutěženo. Byl vysoutěžen i dodavatel ve výši asi 962 tisíc 

korun na tu realizaci v roce 2015. Tak proboha, proč se to soutěží znovu. Tím nechci říct, že jsem pro. 

Já jsem pro, aby se to prohlasovalo a konečně se to koupaliště dalo do pořádku. Jinak hrozí zavření 

hygienou. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já tedy snad pro objasnění. Možná pan Pospíšil neví, ona se změnila smlouva mezi společností Teplo 

Přerov a městem Přerov o tom, jakým způsobem bude Teplo Přerov se starat o sportoviště, a pokud 

Teplo Přerov plánovalo nějakou investici, kterou nestihlo udělat, tak v roce 2016 začalo investovat do 

sportovišť město Přerov, nikoliv Teplo Přerov, jak tomu bylo v minulosti. Možná proto už oni měli 

zakázku připravenou, počítali s tím, že část prací budou dělat svépomocí nebo nějakým způsobem, 

nicméně město Přerov toto dělat nemůže. Město Přerov musí soutěžit celou zakázku, tak jak je. 

 

Ing. Kohout: 

Já k tomu dodám, ta změna toho financování je poměrně významná. Ona tu může zaznít i v kontextu 

investičních akcí, to je diskuse, kterou jsme tu vedli před chvílí. 

Jenom podotknu, že na základě toho starého smluvního vztahu mezi městem a Teplem bychom           

o těchto akcích tady nikdy na zastupitelstvu nejednali, pouze bychom je vzali na vědomí ex post, 

anebo možná v záměru. A to byl ten případ, na který zřejmě naráží pan zastupitel, ale pravda je 

taková, že to bylo řízeně převedeno do gesce zastupitelstva, abychom tu o tom mohli rokovat, jednat    

a rokovat a jednat a rokovat a jednat.  

 

PhDr. Pospíšil: 

Panu náměstkovi můžu říct, že dodatek č. 6 znám. Samozřejmě vím, že tam se změnila ta smlouva. 

Jsem o tom informován. O tom není pochyb. Vím, že Teplo dostalo 30 mil. Kč na provoz a některé 

úpravy, opravy a investice, které muselo stejně schválit město. To je v pořádku. Vím, že dostávalo     

30 mil. Kč, nyní dostává 13 mil. Kč. Tak proč třeba z těch 17 mil. Kč, které nedostává, se nevzalo 

třeba 5 mil. Kč a ta rekonstrukce se už neudělala? Mně tam vadí to prodlení a zase nám hrozí před 

sezónou, že hygiena nám to koupaliště zavře. To je celý problém. Ať mě někdo tady vysvětlí, jestli ty 

motory a ta elektrika, která se tam má dělat stojí necelých 700 tisíc korun. To mi promiňte, nikdo 

nevysvětlí. Děkuji, já už to dál nechci rozvádět. Budu hlasovat pro, aby se to zrealizovalo ve prospěch 

občanů, nicméně prosím o písemnou odpověď na ty otázky, které jsem položil a pokud to bude 

podrobné, budu spokojen. Děkuji. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

745/26/7/2017 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 3.260.000 Kč 

subjektu Sportovní klub Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-

Žeravice, 750 02 Přerov, na zastřešení stávajícího hřiště na pozemcích p.č. 402 a p.č. 406 (ostatní 

plocha) v k.ú. Žeravice v roce 2017 – 2018, v případě, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu 

programové financování, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci státní 

podpory sportu pro rok 2017. Celkové předpokládané náklady na projekt činí 10.868.000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.3.2018 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout: 

Finanční a rozpočtový výbor k tomuto bodu nepřijal usnesení. 

 

p. Pospíšilík: 

Pan Zubík, předseda klubu, který je tady účasten, přišel představit tento projekt na výbor zastupitelstva 

místní části. Tento materiál byl projednán a usnesení, které se nestihlo zapsat do tohoto materiálu 

znělo, že Výbor zastupitelstva pro místní části doporučuje zastupitelstvu schválit záměr poskytnutí 

dotace a nový bod: 

2) v případě poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajistit zřízení 

předkupního práva jako práva věcného ve prospěch statutárního města Přerova k nemovité věci 

ve vlastnictví Sportovního klubu Žeravice, pozemek tvořící areál sportoviště. 

Je to po dohodě s panem Zubíkem. Je to ve stejném znění, jako bylo v SK, kterým se projednávala 

dotace na realizaci šaten jejich klubu, a chtěl bych doplnit usnesení, které je v tomto materiálu. Prosím 

tedy doplnit o tento bod 2) usnesení. 

Toto usnesení prošlo pro 10, proti 0, zdržel se 1 člen. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Rozumím tomu dobře, že navrhuješ, aby odstavec 1) byl - zastupitelstvo schvaluje záměr a odstavec   

2) v případě poskytnutí dotace. To znamená dotace z centrálních zdrojů. Ano? 

 

p. Pospíšilík: 

Ano. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Doplnění návrhu na usnesení je bod 1) zastupitelstvo schvaluje a bod 2) v případě poskytnutí dotace. 

To bude asi Ministerstvo školství a mládeže. Tak to tam doplňte, prosím. MŠMT.  

 

Ing. Střelec, faktická: 

Já jsem chtěl jenom faktickou. Když jsem si to přečetl, tak podle mě to nedává smysl, tak jak to je. 

Buď tam bude včetně pozemku, ale tak jak je to napsáno, tak to není logické a nedává to smysl. Buď 

je předkupní právo na celou tu budovu včetně pozemku, který vlastně to SK kupuje. Musí to být 

naformulované jinak. Tak jak je to napsáno, tak to nedává smysl. To je můj názor. Děkuji. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Chce naformulovat ten materiál, ten doplňující návrh na usnesení pan Pospíšilík? 

 

p. Pospíšilík: 

Ne, nechci, protože usnesení ve stejném znění bylo i pokud se týká SK. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane vedoucí Odboru majetku je to tak? Je to úplné nebo totožné znění s tím jak jsme zajišťovali naše 

práva na dotaci na peníze u sportovního klubu? 

 

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

U sportovního klubu my jsme to projednávali zároveň při realizaci toho převodu, při schvalování toho 

převodu, takže to bylo součástí toho usnesení. Tady je to prakticky vázáno na poskytnutí dotace. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Takže děkuji. To jsem chtěl vědět. Takže my jsme reagovali až v tom druhém kroku, až jsme 

schvalovali dotaci jako takovou. Což uděláme asi totožně. Děkuji. 

Já doporučuji panu Pospíšilíkovi, aby stáhl to doplnění, protože se tím budeme zabývat, až budeme 

poskytovat dotaci v rámci poskytování dotace. V tom druhém kroku zajistíme totéž, jako jsme 

zajišťovali naše práva, náš požadavek, ano. 

 

p. Pospíšilík: 

Stahuji svůj návrh. 

 

p. Zubík, předseda SK Žeravice: 

Děkuji za slovo. Pracuji jako předseda výkonného výboru. Ten náš záměr spočívá v tom, že chceme 

zastřešit ten stávající venkovní areál, to stávající venkovní hřiště jednoduchou ocelovou konstrukcí, 

tak abychom mohli hrát házenou v Žeravicích po celý rok a nebyli odkázáni na ostatní haly, kterých je 

v širokém okolí poměrně velký nedostatek. 

Nejprve bych se rád vyjádřil k tomu protinávrhu pana Pospíšilíka. My jsme o tom debatovali nedávno 

na výboru pro místní části. My s tím jako sportovní klub nemáme žádné problémy, pokud si tam město 

zřídí nějaké věcné břemeno, my nemáme žádné postranní úmysly, to znamená, pokud nám ten záměr 

vyjde, my rádi na takovou podmínku přistoupíme. Jinak, pokud jde o ten záměr samotný, asi víte, že 

v Žeravicích v podstatě jsme jediný subjekt, jsme také jediný házenkářský klub na území města 

Přerova. Házenou v Žeravicích děláme už přes 70 let. První pokusy o házenou se objevily už ve 

dvacátých letech minulého století. Ten náš současný klub v podstatě v nezměněné podobě bez 

přerušení funguje od roku 1943. V házené jsme dosáhli v podstatě všeho, čeho se dosáhnout dá, 

zejména v té kategorii mužské. Stali jsme se nejúspěšnějším klubem národní házené v celé její historii 

a všechno by to nebylo možné, kdybychom po celou dobu trpělivě a neustále nepracovali s mládeží. 

Ten projekt, který tady předkládáme, v podstatě není o ničem jiném než umožnit sportování mládeži. 

Bohužel asi víte, že ty házené, které jsou v republice dvě, ta národní házená se po revoluci přestala 

v podstatě rozvíjet. Je to jenom lokální sport, proto my jsme, přes to všechno, co jsme v tom dokázali, 

museli přejít na tu mezinárodní formu házené. To se stalo v roce 2008. Dá se říci, že za těch deset let 

jsme se v tom uchytili velice dobře. Myslím si, že na nás můžete získat jenom dobré reference. 

Zaměřili jsme se opravdu na práci s mládeží. V současné době máme necelých 200 členů a z toho je 

přibližně 110 dětí a všechny samozřejmě sportují, všechny dělají házenou. Jsou to děti ze Žeravic, ale 

to by nám nestačilo. Jsou to děti z přilehlých obcí, z Přerova, částečně i ze vzdálenějších obcí. Ta 

situace u nás je poměrně stabilizovaná, nicméně neustále řešíme čtyři problémy. Tři z nich umíme řešit 

sami, což je zajistit si dostatek finančních prostředků. Daří se nám to i s laskavou pomocí města 

prostřednictvím grantového programu. Řešíme neustále dostatečný počet dětí. Každý rok bychom 

chtěli přivést nových 10 až 15 dětí. Také se nám to daří. Chodíme do škol, děláme kroužky, děláme 

spoustu náborových akcí. Ten třetí problém, který jakžtakž umíme řešit, je dostatek kvalifikovaných 

trenérů. Nicméně, co neumíme řešit je ten čtvrtý problém, a to, abychom měli kde hrát. My máme        

k dispozici venkovní areál, malou sportovní halu, ale pro to, abychom mohli hrát soutěže, které se 

odehrávají na podzim, na jaře, některé i v zimě, pro to, abychom mohli hrát soutěže, které se 
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odehrávají povinně v hale, tak jsme v podstatě odkázáni na některé hodiny, které nám poskytne tady 

v Přerově Spartak a už se stalo v minulosti mockrát, že jsme ty hodiny nedostali a museli jsme hrát 

v Přerově, Ve Velké Bystřici, v Olomouci, dokonce jednou nám hrozilo, že budeme muset hrát svoje 

domácí utkání v Otrokovicích. To samozřejmě neprospívá vůbec ničemu, když se ten sport, v podstatě 

jediný spolek, který je v Žeravicích úplně odtrhne od toho dění. Taková situace znemožňuje, aby se 

toho zápasu zúčastnili rodiče, prarodiče a ztrácí to trošičku ten význam.  

Já jsem si samozřejmě vědom, že potřeba peněz je na všech stranách. Nicméně, chtěl bych vás 

požádat, abyste ten záměr podpořili, protože v podstatě jde o sportování dětí. Pro nás je to taková 

bariéra, že bez toho se nehneme dál.  

Stoprocentní podmínkou nepřekročitelnou je získání té dotace Ministerstva školství, mládeže               

a tělovýchovy, což nevíme, jestli se nám podaří, ale snad ano, budeme se snažit. 

 

p. Zácha: 

Velmi stručně, pane primátore. Já děkuji za velmi obsáhlý komentář k té žádosti a myslím, že takto, 

kdyby okomentoval každý klub, každý žadatel žádost o dotaci, tak ty záměry budeme schvalovat bez 

větších komentářů. 

Byl bych rád, kdyby takový klub, jako je házená, byl každý. My jistě víme, co se o ten sport 

zajímáme, že ne všechny kluby, kterým poskytujeme dotace, jsou na tom tak dobře a víme, které kluby 

jaké mají problémy. Dluží na energiích a přesto jim ty dotace dáváme.  

Myslím si, že kontrolní odbor by měl konat. Měl by prověřovat, když už finance poskytneme, kam 

poskytneme, jak jsou vyúčtovány a jak kluby s tím hospodaří.  

Co se týká házené v Žeravicích, za nás naprostá jednička a má to zelenou. Držím vám palce, abyste tu 

dotaci získali. 

 

Ing. Kohout: 

Já samozřejmě nebudu a nechci bránit jakkoliv v rozletu tohoto klubu. Podpořím ten materiál. 

Pouze jenom připomínám z pohledu předsedy rozpočtového a finančního výboru, že jsou tam určitá 

úskalí a bylo by dobré, abychom to společně zvládli. Jedna věc je úspěšně vyargumentovat tu dotaci, 

aby nenastala situace, že bude dotace radikálně snížena a druhá věc je, aby se to dobře vyúčtovalo, aby 

vůbec dotace byla vyplacena. To jsou dva body, které jdou velmi těžko ošetřit a závisí to na kvalitě 

managementu a přístupu k celé té věci. Tak bych prosil, když už bude město vstřícné a schválí to, 

pakliže to schválí, aby i ten přístup byl odpovědný, nebo se zas můžeme dostat do určitých problémů   

a už jsme to tu jednou řešili a je to velmi problematické rozhodování potom v tuto chvíli a nemuselo 

by to projít. To jenom taková výstraha, nikoliv jako strašení, ale přistupujme k tomu oboustranně 

odpovědně.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

746/26/7/2017 Žádost o poskytnutí dotace – SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem SH ČMS - Okresní sdružení hasičů 

Přerov, IČ: 64601641, se sídlem Mánesova 1347, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník 

nad Bečvou, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací krajského kola 

soutěže družstev profesionálních a dobrovolných hasičů Olomouckého a Moravskoslezského 

kraje v požárním sportu 2017 – kategorie ženy a muži, které se uskuteční ve dnech 17. - 18. 6. 
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2017 v Přerově. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.5.2017 

 

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 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

64,0* - 15,0 49,0 

3419 610 Ostatní tělovýchovná činnost 

(individuální dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor se v tomto bodě shodl a doporučuje zastupitelstvu přijmout toto usnesení.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

747/26/7/2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o školských obvodech spádových 

mateřských škol  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, o školských 

obvodech spádových mateřských škol na území statutárního města Přerova. Text Obecně závazné 

vyhlášky č. 1/2017 je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.4.2017 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 
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Přestávka 18:45 – 19:00 hodin. 

 

 

8. SOCIÁLNÍ  ZÁLEŽITOSTI 

748/26/8/2017 Žádost o dotaci - Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Bc. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Domov pro seniory 

Tovačov, příspěvková organizace, IČ 61985872, se sídlem Nádražní 94, 751 01 Tovačov,  

na provoz sociálních služeb "Poskytovaní sociálních služeb uživatelům s trvalým pobytem ve 

městě Přerově v roce 2017". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena  

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2017. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.5.2017 

 

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 

6409 210 Ostatní činnosti j.n.  

(individuální dotace) 

82,0 - 18,0 64,0 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

9,9 + 18,0 27,9 

 

 

Diskuse: 

Pí Tomaníková: 

Já bych se chtěla jenom zeptat, jestli je tam ještě dostatečná rezerva pro naše občany, kteří ještě do 

konce roku nastoupí do některých z domovů důchodců. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu schválit tento návrh usnesení. 

 

p. Navařík, občan Přerova: 

Já samozřejmě nemám nic proti tomu. Jenom bych se chtěl zeptat. Pan náměstek řekl nebo naznačil,    

že i v minulém roce to proběhlo obdobným způsobem. To tedy znamená, že ani v minulém roce se 

nepřihlásili do řádného grantového programu, když se měli přihlásit? Letos to neudělali znovu? Je to 

pravda takhle? 

 

 



35 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Ano, máte pravdu. Udělali to už podruhé. 

Ještě odpovím paní Tomaníkové. Ta rezerva bude 49 tisíc korun, pokud dobře počítám.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel,1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

9. RŮZNÉ 

749/26/9/2017 Změna v zastupovaní města v Asociaci měst pro cyklisty 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 odvolává z funkce zástupce města Přerova v orgánech Asociace měst pro cyklisty Ing. 

Tomáše Tužína, člena zastupitelstva města. 

 

2 volí člena rady města Ing. arch. Jana Horkého zástupcem města v orgánech Asociace měst pro 

cyklisty, a to s účinností od 21. března 2017. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

750/26/9/2017 Návrh na personální změny 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje na základě ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona       

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do představenstva akciové 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Šířava 483/21, PSČ 

750 02  Přerov, IČ: 476 74 521, MUDr. Michala Chromce. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 
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751/26/9/2017 Návrh na název ulice v Přerově, části Přerov VI-Újezdec 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odkládá materiál na pojmenování ulice             

v Přerově, v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova, p. č. 1028, 1027/7 názvem 

U Montáže na příští zasedání Zastupitelstva města Přerova po vyjasnění všech okolností. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hermély: 

Já jenom drobný dotaz – jestli není chyba v názvu, protože správně mělo být U Montáží. Spíš jenom 

dotaz. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem na jednání rady vznesl tentýž dotaz. Bylo mi vysvětleno, že občané si přejí U Montáže. 

Děkuji. 

 

PhDr. Lapáček: 

Já jenom jsem se chtěl zeptat, když se dívám na ten plánek, tak vlastně parcela 1028 překrývá část 

ulice U Spojů. Jak je to myšleno? Tam vlastně je ulice U Spojů. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vím, ano. 

 

PhDr. Lapáček: 

My vlastně máme zaznamenaný průběh té ulice předpokládané U Montáže přes část ulice U Spojů. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano, tam je v důvodové zprávě napsáno, ulice začíná křižovatkou s ulicí hlavní -  U Spojů a končí  

výstavbou. 

 

PhDr. Lapáček: 

Takže ruší část ulice U Spojů.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ano, ruší se část ulice U Spojů.  

 

PhDr. Lapáček: 

Nemělo by to být poznamenáno. V podstatě kolika lidí se to dotýká? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já vám na to neumím odpovědět. Ten materiál to neobsahuje. 

Já jenom k tomu, že k podání návrhu na usnesení byl vyzván Odborem správy osadní výbor místní 

části. Osadní výbor nemá na pojmenování nově vznikající ulice návrh.  

Může k tomu odbor vnitřních věcí? Není tady nikdo z odboru vnitřních věcí. Může na to reagovat 

Kancelář? 

Já doporučuji samozřejmě s ohledem na ty dotazy, které neumím přesně odpovědět, ten materiál 

odložit. Mohou tam vznikat samozřejmě problémy v křížení, problémy ve značení. 
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Pan Zácha: 

Já vás tady v tom samozřejmě podpořím, pane primátore, protože v důvodové zprávě je napsáno, vy 

jste říkal občané. Oni ti občané jsou dva. Je napsané, že ostatní stavebníci se k výzvě nevyjádřili, takže 

bylo by možná dobré to skutečně prodiskutovat.  

 

PhDr. Lapáček: 

Pokud je to takto, tak se ptám, proč měnit nebo navrhovat novou ulici U Montáže, když už máme ulici 

U Spojů. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já navrhuji to odložit, věřím, že vyhovíte tomu návrhu a veškeré věci kolem toho vyjasníme. 

Navrhuji odložit na příští jednání zastupitelstva města Přerova po vyjasnění všech okolností. 

 

 

Hlasování o odložení materiálu: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

10. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM 

PROGRAMU 

 

 

Občan Přerova 

Dobrý den, mohu se zapojit? Mé jméno je pan Havlík. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím, vy jste kdo? 

 

p. Havlík, občan Přerova: 

Jmenuji se Havlík Václav, jsem občan města Přerova. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ještě má přednost před vámi pan Zácha. Před vámi se přihlásil do diskuse. Já vás vyzvu. 

 

p. Havlík, občan Přerova: 

Ano, Děkuji moc. 

 

p. Zácha: 

 Já dokončím, co jsem začal v bodě 2.2. To byly informace z rady. Já bych, pane primátore 

poprosil, na všechny ty podněty, které jsem dal v bodě 2.2 opravdu písemnou odpověď na 

všechny i na to obsazení komise pro výběr autobusové dopravy. 

 Chtěl bych se také zeptat, nemusí být odpověď na místě, spíše o prošetření, pana Střelce, co by 

jednatele Technických služeb, protože dochází poměrně k velké těžba dřeva nejen v polesí 

Svrčov, ale viděl jsem, že i v Žebračce se poměrně významně těží dřevo. Neznám technicky    

a nedopátral jsem podle dotazů, které jsem vznesl, jestli je standardní v 21.30 hodin těžit 

těžkou technikou v lese bez jakýchkoliv zabezpečení. Já to nevím, jen požádám o tuto 

odpověď. Mám to zdokumentováno. Když bude potřeba doložit, doložím materiál.  

Chtěl bych ještě navázat na usnesení z poslední rady, a to na: 

 Žalobu na zaplacení nebo podání žaloby na společnost Dopravně logistická. Obsahově 

materiálu jsem rozuměl, akorát by mě zajímalo, jakým způsobem vyhodnocujeme, kdy nás 

zastupuje oddělení právní a kdy ne, protože mám v uších vaši odpověď, i v písemné podobě, 
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kdy, co se týká Tesco SW, kdy jste vybrali externí právní firmu, která nás zastupuje. V tomto 

případě je to poměrně také významná žaloba, tady už naši právníci pravděpodobně už splňují 

kvality, protože tenkrát jste řekl, že v tom daném případě je potřeba, aby nás zastupovala 

externí firma, tak bych byl rád, kdybych dostal odpověď, jakým způsobem, kdy a podle čeho 

nás zastupují naši právníci, kdy vybíráme externí firmy, protože já jsem přesvědčen o tom, že 

každý odbor a každý zaměstnanec magistrátu má kvalifikaci, jeho práce je prováděna na 

profesionální úrovni. 

 Přerovské listy – my jsme před časem se tady dotazovali, proč tak dlouho tato zakázka byla 

přichystána, jestli se to stihne vysoutěžit v řádném termínu a tady se dočítám, že dochází 

k uzavření smlouvy na vydání čísla 5 až 7 roku 2017, je uzavřena smlouva se společností 

Strategic Consulting s.r.o. Chtěl bych písemně odpovědět, proč to uzavíráme takto na přímo    

a jestli jsme skutečně nebyli schopni vysoutěžit v čase, který jsme potřebovali pro tu zakázku 

a co nás k tomu vedlo, že musíme teď napřímo takto uzavírat smlouvu. Prosím o písemné 

odpovědi, ať je to těžba dřeva, podněty z rady a zatím za mě je to vše. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom poznámku, pane zastupiteli. Vy jste se měl realizovat v bodu, který přísluší radě a ne teď 

v tom co patří pod bod 10. Já jsem vám nevzal slovo, samozřejmě, já jsem to respektoval, nicméně pro 

příště dokonejte své dílo ve vztahu k radě, tedy v bodu 2. Budu rád, ano? I vy byste byl rád, kdybyste 

to řídil. Děkuji vám. 

 

MUDr. Chromec: 

Musím poděkovat všem za důvěru, kterou mi projevili. Jenom chci upozornit, že tu důvěru mi 

projevujete od roku 1993, což je téměř neuvěřitelné. 

Dne 12.5. budeme mít valnou hromadu a valné hromadě budeme navrhovat vyplacení dividendy        

15 Kč na akcii, pokud to Ing. Měřínský, jako hlavní akcionář podpoří, to znamená, pro město Přerov 

by to mohlo přinést nějakých 5 mil. Kč. 

Jinak vám chci říct, že tak jak je zvykem dostanete výroční zprávu za rok 2016 a já jsem v rámci 

jakéhosi bilancování vypracoval takový materiál Pravda o vodě v Přerově a okolí, který si vám 

dovolím potom v souvislosti s tím předat, abyste měli přehled, co se tady od toho počátku vzniku naší 

akciové společnosti v roce 1993 do dneška odehrálo. I s tím pozadím, o které už možná někdo nestojí, 

nebo naopak se tam některý z přerovských bývalých zastupitelů najde. Děkuji za pozornost. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že by stálo za to, kdyby pan Chromec zmínil to ocenění, které dostala investice, kterou 

realizoval VAK, a to Kozlovice sběrač, čistička. Prosím. 

 

MUDr. Chromec: 

Myslel jsem, že se o tom zmíní pan primátor. My jsme získali ocenění jako jedna z nejvýznamnějších 

staveb loňského roku, tedy 2016 za stavby, které z povrchu nejsou vidět. Čili je to svým způsobem 

rarita. Ty stavby nazval náš primátor Otakar I a Otakar II. To jsou ty obrovské jímky na vodu, když to 

takhle popíšu, které stály před 400 milionů, které nám z většího zaplatila Evropská unie, takže jsme 

ani nečekali, že toto ocenění dostaneme, protože ty stavby opravdu není vidět. Možná by bylo dobré, 

kdyby pan primátor, jako zástupce hlavního akcionáře tu cenu také jednou převzal. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Dnes jsme vám poslali spolu s kolegou Pospíšilíkem podání, které jsme předali prostřednictvím 

podatelny magistrátu panu primátorovi. Jedná se o zjištěná a prokazatelná pochybení pracovníků 

magistrátu pod vedením pana tajemníka, který za to nese plnou odpovědnost. Někteří se domnívají, že 

jsme to přehnali. Proto se vás ptám, je povinnost tajemníka odpovídat na dotazy zastupitelů v zákonné 

lhůtě? Jsou mezi námi zastupitelé, kteří nedostali odpovědi na dotazy položeny v zastupitelstvu 

v loňském roce, přesto, že je urgovali. Myslíte si, tak jako já, že když zaměstnanec způsobí škodu 

zaměstnavateli, má to odpovědný vedoucí zaměstnanec řešit a ne jednání škodní komise blokovat svou 

neúčastí?  
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Z kanceláře tajemníka byl na objednávku vyžádán právní názor na činnost škodní komise externího 

právníka. Ti, co objednávku podepsali, k tomu neměli oprávnění. Nedošlo tady k porušení vnitřního 

předpisu? Nebývá zvykem, že si zaměstnavatel váží schopných lidí a snaží se je udržet? U nás je tomu 

právě naopak. Jsou vyštváni a ne vždy v souladu s legislativou. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pane zastupiteli, kdybyste dovolil 

 

PhDr. Pospíšil: 

Nedovolil. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dovolte mi, abych i já mohl vyjádřit svůj řídící názor. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já si myslím, že jsme, pane primátore, v různém, kde se má 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já se vás chci zeptat, jestli si myslíte, že ta baterie, kterou tady předkládáte, patří na jednání 

zastupitelstva a podle kterého ustanovení zákona o obcích. To je moje velmi jednoduchá otázka. 

Já jsem ten váš podnět, společný podnět přijal 15.3. Já vím, že jste dohodnuti na nějakém postupu.       

O tom není pochyb. Že chcete rozehrát hru, která je nedůstojná pro toto zastupitelstvo. Já jsem na radě 

sdělil, když jsem přijal váš společný podnět, jak s tím podnětem naložím. Ten podnět nepatří na 

jednání zastupitelstva. Nepatří na jednání zastupitelstva. Já tady mám přesně tu vaši kopii, ze které 

vyplývá, že to je žádost o odvolání tajemníka. Abyste byl korektní. Tak jste to prezentovali a odvolání 

tajemníka nemůže být předmětem jednání zastupitelstva. To je výkon státní správy a konečné slovo 

má ředitel krajského úřadu, jestliže podle zvláštního předpisu zákona o úřednících samosprávných 

celků člověk, ať už se jmenuje jakkoliv, je-li tajemník, se dopustí zvlášť závažného a my musíme 

prokázat, že je to zvlášť závažné a neklást tady otázky, které doslova a do písmene jsou vaším 

přesvědčením. Nic víc. 

Já navrhuji, abyste nechali průběh, který já jsem radě sdělil, průběh volný, abyste nechali k tomu, co 

sdělujete vy se vyjádřit pana tajemníka, což jest naprosto legitimní a po právu, abyste nechali 

nezávislého auditora ve smyslu § 28 zákona o finanční kontrole analyzovat celou situaci, kterou 

popisujete a pak mě nechali zajet za ředitelem krajského úřadu, případně hejtmanem, abych ty 

závažné, ale skutečně závažné věci projednal a mohl vás informovat. Děkuji vám. Neboť já jsem ze 

zákona odpovědný za návrh na ustavení pana tajemníka a za návrh na jeho odvolání po předchozím 

projednání s ředitelem krajského úřadu. Takový je stav věci. Takže vám děkuji. 

 

PhDr. Pospíšil, faktická: 

Pane primátore, kdybyste mě nechal dočíst, tak byste zjistil, že tady v tomto dokumentu nenavrhuji 

odvolání tajemníka a poprosil bych vás, abyste mi dal slovo a neokrádal mě o čas. Já mám právo, jako 

zastupitel, se vyjádřit. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vy už jste to právo využil tím, že jste mě dal podání. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Ne to není možné. Jako zastupitel mám právo se vyjádřit na zastupitelstvu. A je jedno k čemu, 

k čemukoliv. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Není to tak. Pane zastupiteli, já se s vámi nechci přít, ale zbytečně zdržujete průběh jednání. 

 

PhDr. Pospíšil: 

A vy mě bráníte ve výkonu funkce zastupitele.  
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Já vám nebráním. Nikdy jsem vám nebránil. Ne, ne. Já vám jenom vysvětluji, v jaké právní pozici se 

nacházíte a teď čtěte. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Čili budu pokračovat. Další otázkou. Měl by vedoucí personálního odboru znát zákoník práce               

a kolektivní smlouvu? Podle mě, ano. Zvláště, když se u výběrového řízení na tuto pozici požadovala 

hluboká znalost zákoníku práce. A u tajemníka, který vyjednává kolektivní smlouvu, by se dalo 

předpokládat, že ji zná. Jak je tedy možné, že při rozvázání pracovního poměru s panem V. došlo k tak 

závažným pochybením, že i Úřad práce vyměřil magistrátu pokutu? Nakládá se hospodárně 

s veřejnými prostředky? Může tajemník utrácet magistrátní peníze za právníka, který napsal paní H. 

výpověď s chybou, za kterou lze očekávat od Úřadu práce opět pokutu, protože jí vyplatil o jeden 

měsíční plat v odstupném navíc. Chtěli byste být takovým advokátem, který si za napsání výpovědi 

z pracovního poměru a ještě s chybou vezme 19.481 Kč? A co vedoucí personálního? Neměl by to 

zvládnout v pracovní době za pomoci právního oddělení? Možná by to bylo hospodárnější. 

Kolik si myslíte, že bylo za poslední 2 roky vypsáno výběrových řízení na obsazení pracovních míst 

na magistrátu? Já jsem jich obdržel a zkontroloval 43. Tipněte si, kolik z nich viselo na úřední desce 

zákonem požadovaných 15 dnů. Pouze 4. Tedy 38 tam nebylo podle zákona po dobu 15 dnů. Ani 

podle ministerské metodiky, která k tomu vydává pokyny. Jeden inzerát, abychom se dopočítali 43, 

byl na dělnické profese. 

Také se ptáte, zda tajemník posílá své podřízené na školení a jak kontroluje jejich práci? Na závěr se 

záměrně nezmiňuji o způsobech vyjadřování a chování pana tajemníka. Podrobnější informace máte 

zaslané v dokumentu. 

Navrhuji usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Kontrolní výbor 

kontrolou dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech uvedených      

v žádosti o odvolání tajemníka  Magistrátu města Přerova Mgr. P.M. ze dne 15.3.2017 doručené 

k rukám primátora statutárního města Přerova. 

Děkuji. 

 

Ing. Kohout: 

Dvě krátké, prosté a jednoduché poznámky. Kontrolní výbor nepotřebuje v tomto případě zmocnění 

zastupitelstva. To je první věc. Proto to hodnotím spíše jako zahájení kampaně, ad 1. 

Ad 2 – jako koaliční partner se ptám naprosto zřetelně a jasně, proč toto vystoupení nemohlo počkat 

do sestavení ucelené dokumentace, včetně protiargumentace. Proč se startuje v okamžiku, kdy máte 

poskládanou pouze vlastní argumentaci. To není objektivní postup. A je to hodně vážná věc, protože 

to míří na tajemníka a vůbec to není jednoduchý proces, jeho odvolání. Nerozumím tomuto postupu, 

nevím, co tím chcete dosáhnout. Připadá mi to, že opravdu zahajujete předvolební kampaň, ale na 

špatném tématu a na špatném místě. 

 

p. Zácha, faktická: 

Jestli budeme hlasovat o tomto návrhu usnesení, tak jako předseda Kontrolního výboru vás žádám, 

skutečně, abyste vyjádřili svůj názor, protože to co říká tady pan kolega, že není nutné úkolovat v této 

věci Kontrolní výbor, tak to pro mě je už politická záležitost. Skutečně politická záležitost, takže bych 

chtěl, jako předseda Kontrolního výboru měl nebo neměl váš mandát k takovéto kontrole.  

 

p. Marek Dostál: 

Děkuji za slovo. Nejprve vám musím říct, pane primátore, že ono se to týká zastupitelstva. A ne že ne. 

To mi nevyvrátíte. To můžete až na konci, až já to dořeknu, všechno.  

K panu Kohoutovi – vy máte pocit, že tento materiál není ucelený? Já si myslím, že je dostatečně 

ucelený. A k té kampani. Já už jsem ji začal před 3 měsíci, kdy jsem si stěžoval na pana tajemníka. 

Takže asi tak, jestli to berete v tomto kontextu, tak já jsem ji začal před 3 měsíci.  

Teď k tomu, co chci říci. Činnost tajemníka je odpovědná primátorovi. To je bezpochyby. Ale ten zase 

zastupitelstvu města. Zajímalo by mě, jak tuto žádost o odvolání tajemníka míníte řešit. Už jste to 

naznačil, vím. Neskákejte mi do řeči, už se nadechujete. Doufám, že ne tak, že po 30 dnech doručíte 

obecnou nic neříkající odpověď, tak jak mě. Pokud si myslíte, že to tak bude, tak počítejte s tím, že 
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přeberete odpovědnost za činy a chování pana tajemníka a budete se zodpovídat zastupitelstvu. To, co 

se píše ve zmíněné žádosti, jsou zásadní pochybení. Pan Pospíšilík a pan Pospíšil jich nalezli 9. 

Porušování kompetencí jednoho paragrafu za druhým. Tajemník má přece k dispozici svůj poradní 

orgán, tak se dotýkám teď té věci, které se už dotkl kolega, tak proč objednává právní služby za 

19.500 Kč. Nebo jakýsi právní rozbor výstupu škodní komise ve výši 14.500 Kč. Tady jasně porušuje 

paragrafy a kompetence. Jak může takto tajemník sám rozhodnout. 

Ještě k těm lidem, kterými se obklopil. Obecně. Vedoucí personálního oddělení není schopen ukončit 

pracovní poměr s úředníky. Vedoucí oddělení PRI není schopna adekvátně reagovat na dotazy členů 

zastupitelstva. Není schopna na pracovní skupině zabývající se využitím Strojaře kompetentně             

a urgentně reagovat na dotazy ohledně využití dotací. 

Zpět k materiálu pana Pospíšilíka s Pospíšilem. Pochybení, které zde je v 9 bodech sepsáno, je podle 

mě tak závažné, že to hraničí se zavřením. Věci, které zde jsou k řešení, se musí prošetřit a to bez 

diskusí. Teď je to na vás, pane primátore. Uvědomte si však, že je potřeba tyto věci řešit věcně. Ne 

obecně. Nemůžeme je zamést pod stůl stylem, že to není zásadní pochybení. Je to zásadní pochybení. 

Musíte to nějakým způsobem prošetřit, ať vy, Kontrolní výbor nebo kraj. To už je jedno. Vyvrácením 

těchto faktů, věcně, konkrétně argumentovat. Tím, že budete pana tajemníka držet nad vodou, se s ním 

můžete svézt i vy. A samozřejmě nejen vy. Teď už nejde jen o tajemníka, ale sekundární dopad může 

být i na náměstky a potažmo i na nás zastupitele. Nemůžeme tolerovat takové chyby, o kterých se 

dočítáme v těchto materiálech, protože se za ně pak budeme odpovídat všichni.  

Dovolte mi skončit parafrází na vaše oslovení, které jste mi poslal, když já jsem si podával stížnost na 

pana tajemníka, kdy jste v nějakém posledním mailu, v mailové komunikaci jste mi napsal „stařík 

Puchalský otcovsky Dostálovi. Bla, bla, bla, bla. Tož tak synku.“ 

Tož tak, otče. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Synku, tebe snad učil Urválek. Já když jsem, není to tak dávno, poslouchal dokument se Slánským, 

hrdelní dokument, tak myslím, že ses chlapče, mýlil funkcí. Doslova a do písmene.  

I ty jsi mě urážel. A urážels zastupitelstvo. Tys tady obecně obviňoval člověka, jemuž jsi nedal 

prostor, jemuž jsi nedal prostor pro obhajobu. Já to udělám. To je moje povinnost. Já jsem si vědom 

své odpovědnosti za magistrátní úřad, protože v jeho čele stojím. To je první věc. 

Druhá věc – já nedovolím, abychom toto kvorum zneužili pro hon na čaroděje M. Máte to 

zinscenováno dobře. Ale M. je chráněn zvláštním zákonem. Až před krajem prokáži já, že se vážně 

mýlil, že vážně porušil povinnosti, ne, že bude Dostál tvrdit, že je tajemník, opilý a nesnese žádný 

důkaz. My jsme do této úrovně klesli. Do této úrovně jsme dostali kvalitu zastupitelstva. Já se opravdu 

stydím za tyto projevy a neudělám nic jiného, než abych věcně a kriticky posoudil výkon kompetence 

pana tajemníka. O tom není pochyb. Ne na základě subjektivních tvrzení. To určitě ne. Já bych 

nenabyl odvahu, kterou jsi nabyl ty, abys obvinil člověka naprosto obecně. A při tom apeluješ, to je 

nedůstojné. To je nedůstojné zastupitele. To je nedůstojné slibu nerespektovat právo, nerespektovat 

zákon. Máš slovo, ve faktické poznámce. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Nevím, kdy jsme si potykali. Tím, že si tykáte s mými rodiči, neznamená, že si budete tykat se mnou   

a to ještě tady na této půdě. To zaprvé. 

Alkohol nechejme alkoholem. Tady je 9 jasných pochybení. A o tom já mluvím. Nevím, proč se pořád 

oháníte nějakým alkoholem.  

A netykejte mi, opravdu ne. Važte slova a zapamatujte si, co jste řekl. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Velmi dobře si to pamatuji a pamatovat budu do smrti. 

 

Ing. Kohout: 

Ta vážnost té situace, já se podivuji nad tím, že si někteří vůbec neuvědomujeme, s čím si tady 

zahráváme.  

Z těch slov Marka Dostála jednoznačně čtu charakteristiku politického útoku a jako prostředek             

a nástroj slouží tajemník. V tuto chvíli tvrdit, že to co tvrdíte je prokázané, to je úplně stejné, jako 
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když jdou právníci k soudu a říkají, my máme pravdu. Vůbec to nemusí být pravda. Vůbec se to 

nemusí prokázat, vůbec to nemusí být v kompetencích toho nebo onoho. Proto se podivuji nad tím, že 

tu startujete, že se snažíte ty věci řešit právě tímto způsobem. Naprosto nesmyslná věc. Vyčkejme do 

prošetření celé záležitosti, počkejme v klidu na to, jak se k tomu vyjádří sám tajemník, jak proběhne 

audit, jak proběhne jednání na krajském úřadu, protože to jsou všechno podmínky, které musíme splnit 

pro to, abychom případně tajemníka mohli odvolat. Pakliže se provinil proti zákonu a bude to 

prokázáno, to co vy tvrdíte. Já to za prokázané nemám a v této chvíli tvrdit, že jsou to nezvratné 

důkazy, je pouze věcí možné opozice. Opět podotýkám, u koaličního partnera mě to zaráží.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom poznámka k panu Záchovi. S dovolením. Paragraf 119 Finanční výbor a Kontrolní výbor – 

ze zákona Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce je-li zřízen.       

Ze zákona. Ze zákona kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 

úseku samostatné působnosti. Nepotřebuje k tomu akt zastupitelstva. Za c) - plní další úkoly, kterými 

je pověřilo zastupitelstvo obce. Takže je to na vás ze zákona.  

 

p. Zácha: 

Vždyť přece pane primátore, tady se to mele a je to politikum.  

A za c) - to co jste teď řekl v závěru, plní úkoly, kterými ho pověří zastupitelstvo. Jestli tohle chceme 

jako zastupitelé přenést na Kontrolní výbor, pokud chceme, tak prosím zastupitele, aby za c) - jak 

říkáte, dali usnesení a pověřili Kontrolní výbor. 

Já po akci cyklověž opravdu chci váš mandát zastupitelů, abychom to v Kontrolním výboru měli 

možnost projednat.  Nebo museli projednat na základě usnesení. Nedělejme z toho alibismus.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děláte z toho divadlo vy, pane Zácha. 

 

p. Zácha: 

Pane primátore, neosočujte mě, z čeho já dělám divadlo. Já vím, že jste řídící schůze, ale neosočujte 

mě. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Neskákejte do řeči. Budu vás osočovat. Neschovávejte se za odstavec c). 

Postupujte podle písmene b) a uchopte tu věc naprosto sám ze zákona.  Ze zákona, ano? 

Já doporučuji, aby zastupitelstvo přijalo usnesení, kterým předává podnět pana zastupitele 

Pospíšila přímo Kontrolnímu výboru ze zákona. To je vše. 

To už mohl pan zastupitel Pospíšil udělat před týdnem. Když to přinesl mě. Přímo. 

 

Mgr. Netopilová: 

Předně musím říct, že na každém zastupitelstvu v tomto novém volebním období opravdu trpím          

a vždycky doufám, že už z řad opozice nepadne nic, co by překonalo to minulé, a to jsou osobní 

urážky, to jsou nekonstruktivní nevěcné připomínky, napadání, zdržování, manipulace. My jsme 

skutečně v tomto volebním období, tím, že jsme dostali tu důvěru a dostali se do vedení radnice, tak 

jsme napadáni úplně neuvěřitelným způsobem a když to nejde přímo tak to půjde určitě nějakou jinou 

cestou, jako jsme dneska toho svědky. Já jsem opravdu zděšena způsobem jednání pana Pospíšila         

i Pospíšilíka a i některými dalšími podobnými věcmi a dnes a teď zrovna i vystoupením pana Marka 

Dostála, protože tak, jak už podotkl pan primátor, to je opravdu jako bychom se vrátili o několik 

desítek let zpět do doby socialismu, kdy se skutečně konaly až veřejné popravy, obrazně řečeno, teď 

veřejné popravy lidí. Nebude se vám to samozřejmě líbit, zrovna jako se vám nelíbil termín 

goebbelsovská propaganda, která nemusí vůbec znamenat nacistická, která především znamená lživá. 

Dokonale lživá. Mě se naprosto příčí tento způsob jednání, toto veřejné propírání nějakého člověka, 

přičemž já jsem přesvědčena navíc ještě o tom, že ten elaborát, který jsme všichni obdrželi, tak byl 

sepsán na popud někoho jiného, že ho nedali jistě dohromady pan Pospíšil a pan Pospíšilík. Tato 

dvojice, která jistě se stane proslulou po tomto dopise.  
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Nesouhlasím tady s tímto chováním. Nelíbí se mi a opravdu tady sedím s velkým sebezapřením. 

Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já vás vidím, ale jsou v pořadí zastupitelé. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já vás musím paní kolegyně upozornit na jednu věc. Já jsem řekl fakta, která prostě považuji za fakta   

a která jsem se dověděl a která jsou uchopitelná. Ten materiál má 10 stran. Deset stran a devět faktů, 

která jsou uchopitelná a nemusíte nás urážet, že to není naše práce, že je to práce někoho jiného. Koho 

asi tak si myslíte, že je to práce? Když ne asi nás? To je vše. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Jenom krátká reakce na vystoupení pana Kohouta a paní Netopilové. Myslíte si, že jsem takový vůl, že  

budu předkládat zastupitelům něco, co nemám ověřené? 

My máme podle zákona 106 o přístupu k věřeným informacím podklady přímo z magistrátu, které 

jsou tam zakotvené. Já osobně jsem využil práva zastupitele nahlédnout do dokumentů. Vy se 

domníváte, že bych, jak to nazýváte blábol, nebo já nevím, jak jste to nazvala paní Netopilová, že bych 

si to dovolil tady předložit. 

Bohužel, o tom co se děje na magistrátu už se po Přerově šeptá tak dlouho a byl na nás s kolegou 

Pospíšilíkem vyvinut tlak, oprávněný našimi voliči, abychom s tím něco dělali. A tady to prosím je. Já 

žádám všechny zastupitele, aby tady ty nesmysly, které tady byly řečeny, že je to blábol, že to není 

pravda, aby to nebrali v úvahu. Nebo nás máte s Pospíšilíkem za takové tupce, že bychom vám dali 

něco vymyšleného, co jsme si vycucali z prstu? 

Pane Netopilová, neurážejte mě, že nejsem schopen něco napsat. Buďte tak hodná. Děkuji. 

 

Mgr. Kouba: 

Děkuji za slovo. Já opravdu jsem velmi zděšen chováním Společně pro Přerov v tomto bodě. Chápu, 

že jsou to nervy na pochodu, nicméně pod tímto tlakem opravdu se chováte nedůstojně a zapomínáte, 

jak se má zastupitel chovat. Nebo bohužel, i pan primátor. Já rozumím, že vzpomínáte na své 

soudružské časy a na veřejné popravy a na další věci. Proto vás to vede k tomu přesvědčení, že si se 

všemi můžete tykat. Mě na škole, tady panu Dostálovi, ale rozhodně proti tomu protestuji. 

Zároveň opravdu přes hranici upozorňujete na svou neznalost historie jak s Goebbelsem tak 

manipulovat s Urválkem. Myslím, že je to silné kafe a prosím vás nemaťte veřejnost. 

Příslib, že pan primátor veřejně řekl zastupiteli, že ho bude osočovat, že na to má právo, já 

nerozumím, kde ve vašem zákonu, který rád citujete je nějaký paragraf, že máte právo osočovat 

zastupitele. Myslím si, že vám ten mandát nikdo nedal.  

V dopise je upozorňováno na 9 chyb, o kterých někteří tvrdí, že jsou imaginární a vycucané z prstu. 

Nebo že je to blábol. A že to nepatří na zastupitelstvo. Sem to patří, dospělo to do bodu a je to vaše 

vina, že to dospělo do tohoto bodu, že vaší ignorací a přehlížením, arogancí moci jste nechali 

doputovat své vedení k bodu, z něhož už není úniku.  

Pochybení procesní jsou jednoznačně uvedena v daném dopise. Reakce odborů je také uvedena a my 

sami víme, že pan tajemník neodpovídá na dotazy. Jak to že to nepatří na zastupitelstvo? Kolikrát jsme 

se pana tajemníka dotazovali. Nedostali jsme odpověď ani písemnou ani ústní. Jenom vyhrožování.    

A pak ještě někteří vedou složky, co jsme se dověděli.  

Takže zděšení koalice samozřejmě není na místě. Naopak kolegyně Netopilová, já bych byl velmi 

opatrný s tou obhajobou pana tajemníka, protože až vyjde najevo, že třeba v 7 bodech z 9 je dopis 

pravdivý, že jednotlivá nařčení byla pravdivá, protože se domnívám, že minimálně 3 nebo 4 mohu 

komentovat také sám z vlastní zkušenosti a z komunikace s veřejností a na úřadě, tak budete opět mlžit 

s tím, že pravda se ukázala, to je dobře a souhlasíte s odvoláním.  

Posečkejme na to, co nám řekne kraj, jak to vyšetří a pak se uvidí. 

Nicméně já jsem rád, že kolegové z koalice vytáhli tuto kartu, že už i pro ně ten pohár přetekl, a že 

dneska tedy vidíme, že se jedná o palčivý problém tohoto úřadu. Zajímalo by mě také, jak se k tomu 

staví pan tajemník, já tady slyším, jak reaguje, ale mě by zajímalo, jak se k tomu osobně on vyjadřuje. 

Děkuji.  
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Mgr. Netopilová: 

Jenom velmi krádce. To, jakým způsobem pracujete s fakty je vidět opravdu krásně třeba na tom,       

že jsem ani jednou nepoužila slovo blábol. Použila jsem slovo, a to vždy, elaborát. Já myslím, že to 

bude i v zápise, tak se o tom můžete přesvědčit, pokud vám to tak leží v hlavě. Je pro mě poněkud 

děsivé, že někdo si může takto vyrábět ty nové skutečnosti, místo aby tady dělal něco konstruktivního 

a potřebného pro občany a pro toto město, tak se věnujete jenom takovýmto věcem. Opravdu za 

hranou, pro mě. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych chtěl krátce reagovat na pana Dostála. Pokud tady zaznělo, že se podílel na této žádosti, tak 

měl být pod touto žádostí také podepsán. To by mi přišlo fér. 

Druhá věc – opravdu dávám podnět na ukončení této nedůstojné diskuse. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Já jsem se nepodílel na této žádosti, já jsem si podal vlastní žádost, ale ta byla podobná, pane 

Navrátile. Takže vy jste ji také určitě prostudoval. Takže neříkejte blbosti.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jsou tady ještě další zastupitelé, já vás vidím. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník: 

Moje krátká reakce. Já se k tomu samozřejmě vyjádřím, pokud ten prostor dostanu, protože dneska to 

vypadá, že je to ze strany některých lidí velmi jednostranné. Já jsem ten dopis dostal stejně jako vy 

všichni dneska ráno, takže jsem se s ním seznámil a jestliže vy jste ho vyráběli 30 dnů nebo kolik, tak 

já také potřebuji nějaký čas na to, abych ty odpovědi mohl připravit tak, aby byly pro vás 

srozumitelné. Samozřejmě, půjde o závažnost těch pochybení a ne všechna tvrzení, která tam jsou 

v tom dopise, jsou opřena o fakta. To říkám dopředu. 

Nechejte mi, prosím, ten čas, o kterém mluvil pan primátor a nechejte ten proces doběhnout tak, jak to 

tvrdí pan primátor.  

Prosím ještě o jednu věc. Abych i příště dostal prostor tak, abych vám mohl recitovat ty věci, odpovědi 

na ty vaše otázky. Děkuji. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Já bych měl požadavek, podívejte se i na tabuli. Je problém specifikovat, co vlastně Kontrolní výbor 

má kontrolovat? Jsem členem Kontrolního výboru a kontrolovat všechno se nedá. Takže vás žádám, 

zastupitelé, abyste schválili takové usnesení, které nám bude dávat konkrétní úkol, co máme konkrétně 

zkontrolovat. Pak by mohl Kontrolní výbor konat. Všechno ostatní je opravdu, jak říká pan primátor, 

v podstatě jeho kompetencí. Souhlasím, ale pro nás požaduji, ne kontrolovat všechno. To se nedá. To 

je právnický termín. To je blbost. To nelze. Děkuji. 

 

p. Pospíšilík: 

Já bych chtěl odpovědět na to, že opravdu my jsme žádali přes 106 někdy od začátku února do začátku 

března, takže všechny šly přes kancelář tajemníka, takže všechny ty informace, které jsme si žádali, 

tak víceméně on dostal do ruky. Není to o tom, že by byl čerstvě seznámen, ale tyto informace má 

delší dobu, protože šly přes jeho ruce. To zaprvé. 

Zadruhé jsme na tom pracovali opravdu sami a zastupitelé všichni, včetně ODS to dostali dnes          

na mail, stejně jako všichni ostatní. Je to z toho důvodu, že jsme si už nevěděli rady a nevěřili jsme 

tomu, že to bude opravdu řádně a zdárně prošetřeno. Tuto věc řešíme a ty informace se k nám 

dostávají minimálně od pololetí loňského roku. Původně jsem tyto věci a ty informace, které jsou 

v naší žádosti uvedené, bral na lehkou váhu a říkal jsem si, že to není pravda, že to není možné. 

Postupně těch informací přibývalo, nejenom z Přerova, ale hlavně zvenčí, z lidí, kteří přicházeli         

na magistrát, kteří se účastnili jednání v podstatě s úředníky včetně jiných měst, tak víceméně se 

k nám tyto informace dostávaly a víceméně někdy od prosince 2016 jsme to začali brát poměrně 

vážně. Informací bylo tolik, že nám svědomí prostě nedalo, abychom se tím nezabývali. Prostě není 

možné a je to v rámci opravdu našeho svědomí, že jsme tento materiál zpracovali a tento materiál jsme 
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chtěli řešit s panem Vránou. Bohužel tady není, nemohu se k tomu dál vyjadřovat. Není to naše první 

jednání a byli jsme do této situace dotlačeni. Děkuji.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já, pane Pospíšilíku, kategoricky odmítám, že ten podnět mnou nebude prošetřen. To jste konstatoval. 

Já to kategoricky popírám. Ještě jednou a vážně. Je to v zápise, co jste řekl. 

   

Ing. Kohout: 

Já bych rád k té věci, v tom případě dostal ucelené informace. Tady zaznívá, že někteří lidé podávali 

podněty, pokud to mysleli vážně, tak by se pod to měli podepsat a měla by být někde dochována jejich 

historie. Protože ten útok je poměrně masivní. 

Já opravdu bych rád, aby se tady jednalo věcně. Žádám vás, doložte tyto podklady. Říkáte, je to 

množství lidí, oháníte se voliči. Rád bych znal konkrétní lidi. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ještě jedna poznámka, která pro naše rozhodování musí být důležitá. Tajemník není politik, je to ze 

zákona apolitická funkce a my tady o něm politikaříme.  Je to nepřijatelné. 

 

Ing. Střelec: 

Já bych tady nechtěl diskutovat o tom, co tady v tom materiálu je z jednoho prostého důvodu.  Pokud 

pan Pospíšilík, který je člen rady, který má takové dlouhodobé poznatky, tak to mohl samozřejmě řešit 

na radě, mohl to dát jako podnět do rady a já jsem tento materiál otevřel až odpoledne. Já si myslím 

jednu věc, že tady nejde o zděšení koalice nebo opozice, ale otevřeně pánové, z vaší strany musí být 

zděšeni občané v Přerově.  Já mám fůru kolegů v různých městech a oni se opravdu vždycky diví, co 

se v tom Přerově děje. Já už se ani nedivím. Protože toto, co tady nacvičujeme, s prominutím, já už 

jsem to jednou řekl, co tady nacvičujeme 2,5 roku, já sem docházím 15 let, ne jako politik, ale jako 

občan města Přerova, který měl zájem, co se v Přerově děje. Já nepamatuji, že by předcházející 

zastupitelstva jednala tímto stylem. Touto vzájemnou arogancí, co tady se opravdu děje. Myslíte, že se 

divíme my? Já si myslím, že se diví hlavně ti občané. 

Jak už tady bylo řečeno, tajemník není politik, ale je to úředník, který je někomu odpovědný. Než jste 

tady toto vytáhli, tak já bych to předal na firmu. Než začnu někoho soudit tak si poslechnu jednu nebo 

druhou stranu, a pak v případě, jako jeho nadřízený můžu vynést nějaký soud, nebo něco takového. To 

se tady neděje. Když mě vy pošlete, vy dva, s prominutím, a teď to řeknu otevřeně, členové koalice, 

mě jako koaličnímu partnerovi v 8.30 hodin tento materiál, co čekáte? Že vám tady zatleskám jako 

koaliční zastupitel? Nebo co? Takže já vám otevřeně tady říkám, že vám nezatleskám. Pak se ptám, 

jestli si myslíte, že se takto chová, s prominutím, koaliční zastupitel. De facto jste to tímto materiálem 

již sdělili. To je pro mě vše, děkuji. 

 

p. Pospíšilík: 

My jsme Petra Vránu o tom informovali minulý týden v úterý a očekávali jsme, samozřejmě jak Petra 

Hermélyho, který ty podklady dostal stejně, očekávali jsme, že tyto materiály vám členům předá a že 

vás o této situaci bude informovat.  

S Petrem Vránou o tom nemluvím poprvé. Není tady, proto říkám, že se k tomu nechci vyjadřovat. Až 

tady bude, aby se k tomu mohl vyjádřit také. Bohužel, není na tomto jednání, odešel, asi z vážných 

důvodů, protože si myslím, že jinak by tady zůstal. Není to první jednání, které jsem s ním měl. O této 

záležitosti vedeme debaty už delší dobu. Očekával jsem od něho, že se k tomu nějak postaví a nenechá 

to dojít až do tohoto bodu. Bohužel. 

 

p. Zácha, faktická: 

Myslím, že pan Navrátil něco navrhl před těmito dvěma vystoupeními. Je to na rozhodnutí zastupitelů. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Dobře. 

Pan Navařík, poslední diskutér. 
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p. Navařík, občan Přerova: 

Já bych na úvod chtěl, jednak tady zazněla informace, že se tady nějakým způsobem chová Společně 

pro Přerov. Do té diskuse se zapojili pouze 3 členové SpP, tak úplně bych to asi tak neglobalizoval, 

protože další 4 se této diskuse neúčastní a myslím si, že si tu důstojnost zachovali. 

Na druhou stranu nehodlám žádným způsobem hodnotit to, co je obsahem té žádosti, ani zda tajemník 

se chová tak či onak. Moje otázka je poměrně jednoduchá, už vyvstává nějakou dobu. A ta otázka je, 

jakou dobu tato koalice ještě bude fungovat. Jednak se ke mně dostali nějaké zákulisní informace         

o tom, že si část koalice hledá nového koaličního partnera zde v tomto zastupitelstvu. Byl bych rád, 

pokud to případně můžete potvrdit nebo vyvrátit. Jednoduchá odpověď, ano nebo ne.  

Druhá otázka je, zda Prosperita hodlá zůstávat v této koalici případně, zda zbytek koalice neplánuje 

Prosperitu vyloučit. Protože dohadujete se celou dobu, obviňujete se vzájemně z politikaření, tak si to 

vyříkejte. Vyřešte si to. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Hlasování o ukončení diskuse: 22 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 

1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Konstatuji, že diskuse k tomuto bodu byla ukončena. 

Je tady návrh nebo protinávrh, aby zastupitelstvo přímo ze zákona předalo podnět pana Pospíšila 

přímo Kontrolnímu výboru k šetření. 

 

Ing. Hermély: 

Já jenom se zeptám, kdo je předkladatelem tohoto návrhu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem ho navrhl. 

Hlasujme o tomto protinávrhu: 9 pro, 4 proti, 20 nehlasovalo, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven 

(RSDr. Nekl). 

 

 

 

752/26/10/2017 Podnět primátora Mgr. Vladimíra Puchalského 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení předat podnět pana zastupitele 

PhDr. Jiřího Pospíšila přímo k prošetření Kontrolnímu výboru ze zákona. 

 

 

 

 
Primátor Mgr. Puchalský: 

Hlasujme o návrhu pana PhDr. Pospíšila: 16 pro, 5 proti, 12 nehlasovalo, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 

omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

753/26/10/2017 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova přednesený PhDr. Jiřím 

Pospíšilem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení pověřit Kontrolní výbor 

kontrolou dodržování právních předpisů Magistrátem města Přerova v případech uvedených v žádosti 

o odvolání tajemníka Magistrátu města Přerova Mgr. P.M. ze dne 15.3.2017 doručené k rukám 

primátora statutárního města Přerova. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Má někdo další námět? Pan Tužín, prosím. 

 

Ing. Tužín: 

Při uplynulých jednáních jsem vznesl určité dotazy. Na ty dotazy mě částečně nebylo odpovězeno 

vůbec, částečně mi bylo odpovězeno způsobem, který v podstatě vůbec neodpovídá na co jsem se ptal. 

Vzhledem k tomu, že k tomu došlo, tak bych si rád dotazy upřesnil a vznesl znovu. Jedná se konkrétně 

o dvě věci. 

 První věc – rekonstrukce ulice Ke Tmeni. Můj dotaz byl naprosto jasný a já ho přečtu. Jak 

mohl zhotovitel provést dílo, když stavební povolení ani projekt stavby neexistoval. Jinými 

slovy byla smlouva, v níž město Přerov zavázalo firmu jednak respektovat projektovou 

dokumentaci, která nebyla a dále stavební povolení, které nebylo vydáno. Odpovědí je mi 

naprosto nic neříkající věc z důvodové zprávy, že veřejný zadavatel podle nějakého zákona, 

nějakého limitu nemusí vyhlašovat atd. Já jsem se na to neptal. Já jsem se neptal na zákon       

o veřejných zakázkách. Nemusíte mi znovu opisovat odůvodnění, které už jednou bylo 

v důvodové zprávě. Já jsem se ptal na jinou věc. Jak je možné, že smlouva obsahuje závazek 

pro zhotovitele, který zjevně od první vteřiny nemohl vůbec splnit. Na tuto otázku mi prostě 

nebylo odpovězeno. Já se na to z tohoto důvodu ptám jednoduše znovu. 

 Věc číslo dva, na kterou se chci zeptat – Dluhonské mosty. Otázka ještě jednodušší. Mě byla 

sdělena na předposledním zasedání zastupitelstva lživá informace. Chcete-li nepravdivá. Ptal 

jsem se, jestli se mosty budou zvedat z důvodu trolejového vedení, bylo mi řečeno 

jednoznačně, že ne a na minulém zasedání zastupitelstva mi bylo řečeno, že ano. Já se ptám, 

jak je možné, že jednou bylo řečeno osobou zástupce projektové firmy. Já se ptám, jak je 

možné, že na jednání zastupitelstva je sdělena zastupiteli nepravdivá informace. Je důvodem 

to, že příslušní zástupci opravdu netuší, co ten projektant projektuje, anebo varianta druhá, že 

to tuší, respektive ví velmi dobře a záměrně mě dezinformují. Podle mě je to velice závažná 

věc. Já jsem se už minule na to ptal a dneska jsem si přečetl písemně zpracované odpovědi 

v rámci minulého zastupitelstva a to tam vůbec nebylo. Tak já se na to ptám znovu a opravdu 

důsledně žádám o odpověď, proč jsem dostal na svůj položený dotaz ve věci Dluhonských 

mostů nepravdivou informaci. Toto jsou dvě moje zásadní výtky k písemně zodpovězeným 

zápisům z posledních zastupitelstev.  

 Závěrem úplně z jiného soudku sdělím dotaz. Na podzim loňského roku nám bylo sděleno,       

že stojany na kola u nádraží budou demontovány až do jara za účelem údržby. Nevím, jestli 

několik měsíců je potřeba udržovat a opravovat stojany na kola. Nicméně, copak je dneska? 

Dneska je první jarní den. Tak jsem se vypravil na kole na nádraží a našel jsem tam ledabyle 

poházených pár stojanů, na kterých visí oškubané cedule „náhradní stojan.“ Tak se ptám, jestli 

už po těch mnoha měsících, kdy byly původní stojany opraveny, se dočkáme, jako členské 

město Asociace měst pro cyklisty konečně návratu těch původních kapacitních stojanů. 

Protože letní cyklistická sezóna se blíží. To je vše. Děkuji. 

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem čekal, že budou odpovědi. Tak asi se nedočkáte. 

Já využiji odpovědi z lednového zastupitelstva, které jsme dostali sice až po tom únorovém, nicméně 

kolega Tužín možná zapomněl také na odpověď v bodě programu číslo 10.  

 Bavil se o přestupním terminálu. Stanovil jednoduché otázky:  

například první – proč se přestupní terminál buduje - doteď to nikdo neví. Nebylo mu 

odpovězeno. Víme, že se bude dělat dendrologický průzkum, ale ještě nevíme vůbec základní 

otázku. Proč. Ale už se dělá studie. Nevíme, jestli ho potřebujeme. Ale už se koná.  

V jakých parametrech – částečně odpovězeno.  

S jakou kapacitou – jsou tady varianty A, B.  

Odkud a kam  - nevíme.  

Kam autobusy budou jezdit nebo nebudou jezdit -  také nevíme.  

Jaký význam tento záměr má – odpověď chybí. 
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Takže opravdu velmi špatně zpracovaná odpověď, ale stále se projektuje a dokonce se vytváří 

studie. Termín vypracování studie je smluvně dohodnut do 90 kalendářních dnů. To znamená, 

aniž bychom věděli, proč to máme, tak už máme studii a dne 6.3. měla být na světě. Já se 

ptám, kde je k nahlédnutí a jak dopadla a zároveň mě také zaujala odpověď v otázce veřejného 

projednávání, to znamená, že současná garnitura s tím moc nepočítá nebo původně se s tím 

vůbec nepočítalo, že bude veřejné projednávání a je tady napsána věta, bude-li vznesen 

požadavek na projednávání studie s veřejností odbor PRI zajistí projednávání. Já se ptám, kdo 

tedy vznese požadavek. Konkrétně se ptám rady, jestli tento požadavek vznese, nebo jestli 

musí přijít usnesení zastupitelstva na projednávání studie a vůbec účelu a funkčnosti 

vynaložených peněz pro přestupní terminál. 

Na závěr je tady hezká hlava 22 – odbor PRI akceptuje a naplňuje proč, proč se terminál 

buduje. Jestli to nevíte, jestli jste to nedohledali, tak odbor PRI – se buduje, protože 

rozhodnutí rady číslo 2088, a to vám řeknu, je to protože rada města schválila zadávací 

podmínky na zadávání výběrového řízení, jmenování členů komise pro otvírání nabídek, 

posouzení splněných podmínek, účasti a hodnocení nabídek. Takže my jsme se závěrem 

dostali k odpovědi, že se to buduje proto, protože rada města to schválila. Účel se nedovíte ani 

po projednání rady.  

Na závěr děkuji občanu Navaříkovi, já se omlouvám, také jsem byl pod tlakem emocí. Omlouvám se 

SpP. Byli to pouze 3 členové. Omlouvám se za generalizaci. 

Panu Kohoutovi nabízím pojem, který hledal. Jmenuje se to proskripce. To znamená seznam 

veřejných nepřátel. Tak jestli kolegové Pospíšil a Pospíšilík vydají ty určené osoby panu Kohoutovi, 

ať s nimi může naložit podle svého. Děkuji. Proskripce se to jmenuje, pane Kohoute. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já jsem se pod všechno podepsal a nebál jsem se. To jenom na okraj. 

Já bych jenom chtěl podotknout, že to je projekt, který bychom rádi předložili do zastupitelstva, ale je 

to asi zase směšováno s výstavbou a realizací. 

 

Paní Tomaníková: 

 Obrátili se na mě občané ohledně nástupů do našich autobusů, které jezdí po Přerově i do 

našich místních částí, zda se při výběrovém řízení uvažuje o rozšíření bezbariérového nástupu 

do autobusu kvůli starším lidem a maminkám s kočárky. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že uvažuje, že to je v podmínkách výběrového řízení, ale nejsem si jist. Dostanete 

písemnou odpověď. 

 

Mgr. Přidal: 

Já se pokusím trošku odlehčit tu dnešní složitou situaci. Úvodem bych rád řekl, že nezahajuji svou 

předvolební kampaň. Chci vás jen přesvědčit o tom, že jsem Přerovan, že jsem tradiční Přerovan, 

chodím Přerovem a vnímám ho. Vracím se k té problematice, která tu zazněla v investičních akcích. 

Když už koalice byla v úzkých, tak co se udělalo za dvacet let. Já zkusím udělat takový trochu exkurz. 

Vzpomínejte, jak to vypadalo. Rekonstrukce náměstí TGM, Žerotínovo náměstí rekonstrukce, 

Kratochvílova ulice rekonstrukce, Blahoslavova ulice, školní hřiště Svisle přes odpor Občanů proti 

Penny marketu, máme školní hřiště, parkoviště a ještě Penny market. Zámek, vzpomínáte, to otřískané 

nádvoří. Vzpomínáte, že v zimě se nedalo do zámku chodit, protože tam nebylo vytápěni a dnes je vše 

opravené. Hradby, chlouba našeho města, venkovní scéna divadelní, park U majáku. Galerie města 

Přerova. Pokud jste viděli statistiky a chodíte na vernisáže, tak víte. Rekonstrukce zimního stadionu. 

V závěru soutěže chodilo 3000 lidí a tleskalo. Domov pro seniory. Městský dům, šatny. Možná to 

znáte, když ne, běžte se podívat. Tyršův most. Lávka u tenisu, cyklostezka k lagunám, jezdím tam 

s vnukem, díky za to, že tam ta cyklostezka je, že můžeme s kočárkem pěšky i na kolech. Cyklostezka 

Henčlov, cyklostezka Želatovice. Skatepark u Laguny. Regenerace sídliště Předmostí. Zateplení škol. 

Na závěr jsem si nechal slavnostní zámecká síň. Já si myslím, že Přerov se mění, jenom zapomínáme. 

Někteří chodí a jenom kritizují, že dvacet let se nic nedělo. To nemluvím o tom, kdo v té době tam byl 

a dnes je někde jinde. Děkuji. 
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p. Marek Dostál:  

Já mám ještě tři podněty, nebo dotazy: 

 nedávno, lépe řečeno 26.8.2016 rada se bavila o tom, že na laguně přibude další atrakce, vlek 

na vodní lyžování. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to v nějakém stádiu. Ta žádost té firmy 

nebo vůbec jestli se to na něčem nezabrzdilo, že tam ten vlek pořád není a za chvilku máme 

léto.  

 Druhá věc, spíš dotaz na pana Střelce – dnes mi přistál dotaz od občana. Lavičky na náměstí 

TGM. Je hezky, tak proč už tam dávno nejsou. To asi odpoví pan Střelec. 

 Třetí, který je dost důležitý – vyvěšení vlajky pro Tibet. V Přerovském deníku byla anketa. 

Vím, že to není relevantní, ale byla tam prostě a lidé měli nějakým způsobem odpovídat, jestli 

chtějí nebo nechtějí vyvěsit vlajku pro Tibet. Jasně tam z 80% řekli, že ne. A stejně už visí. To 

jsem se chtěl zeptat, jestli třeba někdy budete přihlížet k tomu, co lidé chtějí. Děkuji. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já možná odpovím na tu vlajku pro Tibet, protože jsem ji vyvěšoval já. Pro mě je vyvěšení Tibetské 

vlajky symbolem boje za lidská práva, a proto si myslím, že je důležité to připomínat. Pokud občané 

třeba z větší části nejsou přesvědčeni o tom, že je to správné, tak já tady nejsem proto, abych dělal 

všechno to, co si přejí občané, ale to co si myslím, že je správné. A je správné připomínat boj za lidská 

práva. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Tak já jsem si tedy myslel, že když jsem zastupitel, že právě mám dělat to, co chtějí občané, protože je 

zastupuji. Já jsem netušil, že mám takové možnosti, abych dělal to, co je správné podle mě. Tak že 

vám tedy gratuluji k tomuto termínu. To jste vysvětlil skvěle. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já zase myslím, že to vysvětlím. Já jsem řekl, všechno, co chtějí občané. Pokud tady se snažíte 

dezinterpretovat cokoli, co tady řekneme, tak je to vaše volba. Možná občané si přejí, abychom řešili 

razantněji třeba sociální politiku, také je to věc, kterou nejde splnit. Takže berte to takhle. Ne všechno, 

co si většinou přejí občané je také správné. 

 

Ing. Střelec: 

Já jenom jak se ptal pan Dostál, abych mu nedával písemnou odpověď, tak mu odpovím. Myslím si,   

že to není žádné politikum. Již několik let, co existují technické služby a přitom příspěvková 

organizace se to dělalo na začátku dubna, takže nevidím důvod, proč bychom to měli měnit a nevidím 

důvod ani této otázky. Prostě lavičky tam budou. To samo, když se mě zeptáte, kdy budou puštěny 

vodotrysky. Tak se to vždycky dělalo začátkem května. Tak v tom není žádné politikum, pustíme to 

zase začátkem května. Nehledejme v tom něco, co tam není. Je to tak. Neříkám, že změníme úplně 

všechno. To znamená, ano, začátkem dubna tam lavičky budou. Teď se lavičky některé opravují, jak 

máme povinnost ze smlouvy. Takže ano, lavičky budou začátkem dubna. 

Když tedy mám slovo, tak jak už jsme vyvěsili, začátkem dubna se bude svážet bioodpad. Všichni to 

dostali na vědomí, je to na našich webových stránkách a už jsem také vysvětlil, proč se bude až 

začátkem dubna a také budu dokola pořád vysvětlovat, proč nebudeme svážet v zimě a podobně, takže 

v tom nehledejte žádné politikum, je to vyloženě z provozních důvodů. 

Jestli se potom chcete na něco prakticky zeptat, tak se zeptejte. Děkuji. 

 

Mgr. Přidal: 

Mě to nedá. Já jsem v tom výčtu, co všechno se v Přerově podařilo, zapomněl na dvě věci, které 

musím říct. Chlouba našeho města Michalov, který v roce 2004 měl sté výročí svého založení              

a z poslední doby Památník Na Marku, který si myslím, že Přerovu přinesl také zviditelnění. 

 

p. Martin Čechál, občan Přerova: 

Já bych rád tentokrát veřejně pochválil odbor majetku a jeho vedoucího, že vyřešili dva moje podněty, 

které směřovaly k odstranění nebezpečné větve, která byla uřezaná a visela na stromě, takže mohla 

kohokoliv zranit, ať už pejskaře nebo pracovníky technických služeb, kteří tam kosí trávu. 
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Druhý podnět směřoval na odstranění vozidla, které v ulici parkovalo přes 3 roky a které hyzdilo 

prostranství. 

To byla ta jednodušší část. 

Druhá část mého příspěvku se vztahuje k tomu počtu diskuse. Já jsem rád, že platí jednací řád, který 

dává přednost diskusním příspěvkům zastupitelů, ale i my občané bychom chtěli něco říci a pokud 

padne návrh na ukončení diskuse a pak o něm zastupitelé hlasují před tím, než dají možnost vystoupit 

občanům, tak to považuji za nekorektní. Doufám, že se to stalo pouze jednou, a že se to nebude 

opakovat. Děkuji. 

 

p. Havlík Václav, občan Přerova: 

Přicházím ve stejné věci, ve které jsem tady byl již před měsícem. Týká se gymnázia Jana Blahoslava, 

Střední pedagogické školy, to je subjektu, kterému má být, respektive radou Olomouckého kraje byla 

zrušena třída prima. Já jsem si připravil takové audio prezentování celého toho problému, protože si 

myslím, že došlo k velice zásadnímu zásahu do legitimního očekávání ne naší školy, ale i vlastně 

k zásahu do zájmu na vzdělávání v Přerově, jako celku. 

Takže bych vás chtěl seznámit s tím, co jsem se dověděl na zastupitelstvu Olomouckého kraje dne 

27.2., kam jsem dorazil jako zástupce petice proti zrušení primy gymnázia Jana Blahoslava, která 

v současnosti má 1200 podpisů. Prosím vás, ve městě je 1200 lidí, kteří nesouhlasí s tím, aby byla 

gymnáziu Jana Blahoslava rušena prima. Mě mrzí, že tady pan zastupitel Vrána není, protože on mě 

odkázal právě na to, abych šel na zastupitelstvo Olomouckého kraje, tam se na to informoval. Já jsem 

se tam dověděl zajímavé věci a chtěl jsem se na to pana Vrány zeptat. Bohužel tu není, doufám,          

že nebudu obviněn z urválkovství.  

Teď bych si dovolil pustit, co jsem se dověděl o té problematice od zastupitelů Olomouckého kraje.  

 

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, zastupitel za Koalici pro OIK – pro mě nepochopitelné 

rozhodnutí rady Olomouckého kraje. Takovýto termín. Tohle rozhodnutí nedává logiku, proč se ke 

gymnáziu Jakuba Škody přesunula jedna třída, aby tam byly dvě a gymnázium Jana Blahoslava se 

takovýmto způsobem de facto dostalo do velice obtížné situace. 

 

RNDr. Jitka Seitlová, senátorka za obvod č. 63 Přerov, zastupitelka za Koalici pro OIK - rozhodnutí, 

které bylo učiněno bylo unáhlené a mohlo do určité míry poškodit renomé školy zcela nezaslouženě      

a způsobit jí komplikace. 

 

Mgr. Radek Brázda, zastupitel za STAN + ProOl, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a 

zaměstnanost – rozhodnutí bylo velmi nešťastné, myslím, že se to dalo řešit jinou formou. My jsme to 

nakonec diskutovali a páni radní to určitě potvrdí na výboru pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost a 

řešit to opravdu těsně před tím, než se začnou řešit přijímačky a ta škola z podzimu už měla nějakou 

jistotu, není šťastné. 

 

Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství, zastupitel za Koalici pro OIK - domýšleli jste, ptali jste se  

vedení školy, jak vyřeší rozpis některých předmětů volitelných třeťáků a čtvrťáků, jak vyřeší úvazky 

učitelů, když tam přijdou o tuto jednu třídu. Já se obávám, že takové to věci nemůžeme dělat tři dny 

před tak zásadním rozhodnutím. Co si má myslet nejen to vedení školy a učitelé, ale i rodiče. 

 

MUDr. Jiří Černý, zastupitel za KSČM - vynechat ročník v 8letém cyklu znamená pohřbít tu školu. Já 

jsem tedy lékař, ale kdyby takhle fungovaly nemocnice, že jim načas sebereme licence na to a ono, tak 

se zavřou a už se nikdy neobnoví. Mějte na mysli, že tenhle kraj po vás bude zase. 

 

p. Havlík - Tady přijde reakce členů rady Olomouckého kraje, kteří o tom rozhodli, že bude 

zrušena prima: 

 

PhDr. Alena Adamíková, neuvolněná členka rady za ANO 2011, předsedkyně Výboru pro výchovu, 

vzdělávání a zaměstnanost – rozhodnutí bylo opravdu nešťastně načasované. V situaci, kdy se opravdu 

nedalo nic dělat, protože ze zákona ředitelé škol museli do 31. ledna vyhlašovat podmínky. Takže to 

řešení bylo špatně načasované. 
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Ladislav Hanek, náměstek hejtmana za ČSSD, kompetenční oblast školství - samozřejmě bylo to asi 

v nějaké špatné časové ose, a to díky krajským volbám. Samozřejmě rozhodnutí padlo na radě 

23.1.2017. Rada to odhlasovala. Řekl bych opravdu, že to nebylo šťastné rozhodnutí. Samozřejmě, 

říkám, víme, že to bylo hektické rozhodnutí. 

 

Mgr. Jiří Zemánek, I. náměstek hejtmana za ČSSD, kompetenční oblast finance, investice - já si 

myslím, že všem je jasné, že jisté ukvapené kroky jsme učinili. Nevratné, bohužel, v danou chvíli. 

 

Ladislav Okleštěk, nový hejtman za ANO 2011, ve funkci od 27.2.2017 - my jsme samozřejmě řekli, 

ano, bylo to rozhodnutí, které proběhlo narychlo. Nebylo jiného takového rozhodnutí, které by 

způsobilo nějaký problém. Bylo to jediné toto rozhodnutí, ale bylo natolik závažné, že nás to mrzí. Já 

rozumím tomu, že jsme schopni k tomu jako rada zasednout a vydáme jako rada také nějaké 

stanovisko. Já se k tomu hlásím. My to stanovisko vydáme. 

 

p. Havlík - Teď přijde rezultát. Rada tedy své rozhodnutí na nátlak veřejnosti a zastupitelů, 

rozhodnutí o zrušení primy označila za hektické, ukvapené, publicitně za nekoncepční a 

nabídla nám toto řešení, respektive vyslyšela naši prosbu, alespoň o toto dílčí řešení, že se 

omluvili za toto rozhodnutí, kterým rozhodnutím J. Blahoslava zrušili třídu primu. My to 

považujeme za naprosto neadekvátní.   

Mohl bych ještě dostat 3 minuty? Chtěl bych ještě dodat jeden zásadní fakt, který právě 

souvisí s panem zde nepřítomným zastupitelem Vránou. To je to video číslo 2. Jenom pro 

informaci, na tom zastupitelstvu 27.2. se řešila také věc odvolání doktora Košty z postu 

hejtmana. To se realizovalo a trvalo to poměrně dlouho, ovšem bod číslo 5, kdy se 

projednávala záležitost našeho gymnázia a vůbec uspořádání gymnaziálního vzdělávání 

v Přerově, trval 45 minut. Žádný jiný bod, kromě odvolávání hejtmana tak dlouho netrval. 

Tady vám nabízím výňatek z posledního projevu hejtmana Oty Košty, který se vyjádřil i 

k tomu, kdo stál za tím, že se Gymnáziu Jana Blahoslava ruší prima. 

 

MUDr. Oto Košta, Ph.D. – bývalý hejtman za ANO 2011 -to je možná pro vás paní doktorko 

Adamíková, když jste za mnou přišla s tím, že potřebujete vysvětlit, jak to je s těma gymnázii 

v Přerově, já jsem vám tehdy řekl, že s touto myšlenkou přišel na radu pan Ing. Vrána, že jsme ji 

nějakým způsobem projednali a pokud vy s ní nesouhlasíte, takže nabízím, abyste přišla do rady, že 

nechám revokovat to rozhodnutí, vy vysvětlíte svůj postup, pan Ing. Vrána vám vysvětlí svůj postup a 

na radě se nějakým způsobem dohodneme, jak budeme postupovat dál.  

 

p. Havlík – tady přichází poznámka k paní Aleně Adamíkové, která nevyslyšela tuto údajnou 

nabídku bývalého hejtmana, nedorazila za ním, už ho nekontaktovala, řekla, že už by to bylo 

zbytečné. To řekla ex post. Teď přichází zdůvodnění pana zastupitele a radního Olomouckého 

kraje pana Vrány, proč, že byl tak horlivý při tom rušení třídy prima naší školy. 

 

Ing. Petr Vrána, neuvolněný člen Rady za ANO 2011, člen zastupitelstva města Přerova – přišla na 

radu prostě žádost o otevření další třídy 8letého gymnázia Jakuba Škody. Já jsem si samozřejmě 

ověřoval nějaký rating, abych řekl, těch gymnázií, kdy gymnázium Jakuba Škody bylo ohodnoceno 

v roce 2016 jako 13 nejlepší ústav v republice, v roce 2015 jako 5 nejlepší a v roce 2014 jako 4 

nejlepší. Oproti gymnáziu Jana Blahoslava, které bylo hodnoceno 293 nebo 286 nebo 347. Mým 

zájmem bylo ne zrušit třídu na gymnáziu Jana Blahoslava, ale otevřít novou třídu na gymnáziu Jakuba 

Škody. Abychom umožnili přerovským dětem, aby se vzdělávaly na elitním ústavu, který je 

standardně a dlouhodobě hodnocen jako jeden z nejlepších v republice. 

 

p. Havlík – to tedy bylo pro nás poměrně šokující zjištění, že zrovna pan Vrána, zastupitel 

města Přerova, Přerovan stojí za tímto rozhodnutím, které ve svých důsledcích může vést 

podle nás nepochybně k tomu, že může to gymnázium jako takové zaniknout. Já proto jsem 

připravil tyto otázky, které bych chtěl, aby nám pan zastupitel a radní Olomouckého kraje pan 

Vrána zodpověděl, protože je považujeme za naprosto zásadní, aby byly zodpovězeny. 

Já jenom ve zkratce shrnu: 



52 

 

– nás by zajímalo, co to znamená, cituji „nějaký řekl bych rating těch gymnázií“, na základě 

kterého pak pan Vrána obhajuju to, že prima legitimně zmizela z nabídky, kterou gymnázium 

J. Blahoslava poskytuje. Jaký je zdroj toho ratingu, co přesně podle něj pan zastupitel a radní 

hodnotil, proč zrovna tenhle rating je adekvátním podkladem. 

  

Primátor Mgr. Puchalský: 

Už jste vyčerpal 4 minuty. Prosím pěkně, budu rád, když to pošlete přímo panu Vránovi. 

 

p. Havlík – tak já jenom přečtu ten zbytek. Jaké jsou zkušenosti zastupitele a radního v oblasti 

školství, že se angažuje v takových záležitostech a to v tom kontextu, že nerespektuje 

stanovisko Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Že nerespektuje vůli občanů. 

Připomínám, petice má přes 1200 podpisů. A také podle mě nehledí vůbec na fakt, že budova 

gymnázia Jana Blahoslava má projít rekonstrukcí za 35 mil. Kč. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Prosím pěkně, požádal jste o 3 minuty. Je to 5 minuta. Už se chováte, jako kdybyste vystupoval          

na zastupitelstvu Olomouckého kraje. My opravdu v té věci. 

 

p. Havlík – já to ukončím do 5 minut. Chápu. Bude toto předáno panu Vránovi, aby nám 

odpověděl? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Samozřejmě. Tak jako jsem napsal panu hejtmanovi, to co jste tady před měsícem říkal a leží to tam        

a čekám odpověď a argumenty. 

 

p. Havlík - My jsme totiž také čekali odpověď od vás. Měla přijít do dneška a nepřišla. Takže   

i proto moje vystoupení je poněkud obsáhlé. My zkrátka se chceme dovolat spravedlnosti. 

Nevíme co máme dělat a není s námi komunikováno v termínech, kdy je nám to přislíbeno. Vy 

jste to prošvihli o den, já jsem to prošvihl v řádu minut. Tak pardon. Kdyby se k tomu někdo 

ještě chtěl vyjádřit, my budeme jenom rádi.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vy jste neposlali panu Havlíkovi tak, jak jsme se dohodli? 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Vzhledem k tomu, že na pana Havlíka nemáme adresu, tak jsme oslovili paní Havlíkovou, jeho matku, 

aby nám jeho adresu sdělila. Zatím tedy adresu nemáme. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já vím, že je to trápí, ale prostě si neumím představit, že to patří na půdu tohohle toho zastupitelstva. 

Toto je věc Olomouckého kraje. Fakticky vůbec nemáme působnost o tom rozhodnout. 

 

p. Zácha: 

Já dva naprosto konkrétní dotazy a než je položím, tak poprosím občana, když se podíváte na stránky 

města, tam je kolonka nejen mailová adresa pana Vrány, ale je tam kolonka všem zastupitelům. 

Kdybyste tu prezentaci poslal všem zastupitelům, já bych si rád ty otázky dočetl a pak mě bude 

zajímat ta odpověď. 

Co se týká těch dvou konkrétních dotazů. Dívám se na pana náměstka Košutka. Jenom krátká otázka a 

rychlá odpověď: 

 jak pokročila jednání, co se týká tolik diskutovaného materiálu na minulém zastupitelstvu 

parkoviště Předmostí 

 jak pokročila jednání ve věci sportovní hala Předmostí. 
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Náměstek primátora p. Košutek: 

Ve věci odkupu pozemků od společnosti, která nabídla tento pozemek v Předmostí na využití jako 

parkoviště, jsem dosud nejednal, protože pan jednatel společnosti pan Kolář byl v zahraničí do 13. 

tohoto měsíce. Bohužel od 13. jsem zase já byl nemocný, takže jsem nebyl na úřadě, nemohl jsem 

jednat. Určitě na to nezapomenu, určitě do toho vstoupím a pozvu představitele společnosti FKK 

k dalšímu jednání. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ještě tam byl jeden dotaz. Pozor. Hala Předmostí. 

Tak zřejmě nikdo z nás nejednal, takže tu věc napravíme. A budeme jednat. 

 

Ing. Hermély: 

Na minulém zastupitelstvu jsme tady řešili i záležitost jiné střední školy v Přerově, která má být 

zrušena, a to Střední zdravotnické školy. Nevím, jestli jste zaregistrovali, v Přerově také obíhá petice 

za zachování této střední školy v Přerově, a že to nepatří na půdu zastupitelstva, že je to krajská 

záležitost, nevím, jak si to vyložit. Jestli to všichni víte, paní Čamborová, ředitelka Střední 

zdravotnické školy je zároveň zastupitelka města Hranice. Celkem pochopitelně tady předvedla minule 

na zastupitelstvu to, co tu předvedla, to znamená ano, v Hranicích to máme vyřešeno, my jsme se 

tomu věnovali. Mě to nebylo úplně jasné, teď mi to dává daleko větší logiku. Takže já si na rozdíl od 

kolegy Kohouta myslím, že tady tyto věci na zastupitelstvo patří minimálně diskutovat a znovu říkám, 

měli bychom i v této věci vyvinout patřičný tlak na kraj a pokusit se tu zdravotní školu zachovat. 

Děkuji. 

 

Ing. Tužín: 

Já už víceméně stručně. Podpořím, co přede mnou řekl pan Hermély. Jsem také přesvědčen o tom, že 

otázky středních škol ve městě na jednání zastupitelstva patří, protože je to věc, která je pro to město 

poměrně zásadní z hlediska jak studentů, tak i budoucích absolventů, jejich uplatnění. 

Určitě si vzpomínáte, že jsme tady měli takový lehčí, dejme tomu výstup, kdy pan Vrána se velmi 

nedůtklivě, až na můj vkus téměř arogantně ohradil vůči mé výtce, že zástupci města Přerova na půdě 

Olomouckého kraje nepříliš dobře hájí zájmy města. Já to nebudu komentovat. Já si myslím, že velmi 

bych poděkoval tady kolegovi, který nám ukázal prezentaci, co se děje na zastupitelstvu Olomouckého 

kraje a myslím si, že si zaslouží občané města Přerova, aby viděli, jak naši zastupitelé zájmy občanů     

a města hájí. Já si myslím, že to nepotřebuje komentář. Jsem rád, že to, co tady minule zaznělo mezi 

mnou a panem Vránou, tak dostalo dneska naprosto jednoznačné rozuzlení. Všichni jsme to viděli        

a slyšeli. Díky.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já nevím, co někteří zastupitelé viděli a slyšeli, ale já jsem slyšel, že elitní gymnázium dostalo novou 

třídu. Já si myslím, stejně jako Petr Vrána, že je lépe mít jedno elitní gymnázium, než mít jedno elitní, 

kam se nedostanou žáci a gymnázium, které je na chvostu gymnázií v České republice. Pokud chceme 

podporovat víceletá gymnázia, podporujme gymnázia, která jsou opravdu elitní. Víceleté gymnázium 

není pro každého a nevidím důvod, proč by mělo být podporováno gymnázium, které je na chvostu 

gymnázií v České republice. 

 

p. Navařík, občan Přerova: 

Ještě než se vrátím k tomu, na co mi nebylo odpovězeno. Co se týká těch gymnázií, dočetl jsem se 

v Přerovském deníku, že na gymnáziu Jakuba Škody na ten osmiletý cyklus se hlásí zhruba 100 

uchazečů. Když tak mě opravte, pokud to není pravda. Takto jsem si to přečetl v Přerovském deníku. 

Do jedné třídy je přijato 30. Pokud jsou třídy otevřeny dvě, bude přijato, řekněme 60. Ze 100 uchazečů 

je 60%  pravděpodobnost přijetí na elitní gymnázium. Já vám to zopakuji. Ze 100 uchazečů je 60% 

pravděpodobnost přijetí na elitní gymnázium. Slyšíte v tom ten rozpor? Pokud je to elitní gymnázium, 

mělo by mít i elitní výběr. Tímto vlastně na to elitní gymnázium pouštíte větší množství studentů. 

Může to být dobře, nemusí to být dobře. To mi nepřísluší soudit. Jenom si porovnejte tato dvě čísla. 
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Ještě než se vrátím k té otázce, tak bych rád citoval pana Měřínského. Mně se to strašně líbilo. Já si 

s dovolením vypůjčím tady tento citát, že: „ne vždy to, o čem se občané v hlasování rozhodnou 

většinou, je to správné.“  Příkladem budiž radnice města Přerova. 

Teď prosím, najděte v sobě tu odvahu a přímo odpovězte na přímo položenou otázku: 

 

 Jak to vypadá se stabilitou koalice? Zda koalice plánuje vyřadit Prosperitu? Protože ty třecí 

plochy tady už vidíme delší dobu. Zda případně Prosperita neplánuje vystoupit z koalice? 

Prosím o potvrzení nebo vyvrácení informace, která se ke mně dostala, a to je to, že část 

přerovské koalice hledá v zastupitelstvu nového koaličního partnera. Doufám, že to bylo 

srozumitelné. Na většinu těchto otázek stačí odpovědět ano nebo ne. Děkuji. 

 

Ing. Tužín, faktická: 

Opravdu jen fakticky bych se zeptal v reakci na to, co sdělil teď pan Měřínský. Já to akceptuji, 

nicméně jsme tady hlasovali pro Plán pro Přerov, což bylo koaliční prohlášení. Já jsem pro něj 

hlasoval také, nicméně zrušení jednoho ze dvou gymnázií tam nebylo. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli 

jsem to někde přehlédl, protože to je zásadní věc a asi by to nemělo zaznít v diskusi, ale měl bych        

o tom vědět, že o takový cíl usiluje tato koalice. Prosil bych o vysvětlení. Díky. 

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já jen úplně nechápu logiku mých předřečníků. Jednak pan Tužín, my tady nerušíme žádné 

gymnázium. Možná si on sám myslí, že má tyto kompetence. Není tomu tak.  

Co se týká logiky pana občana Navaříka, že se dostane 60% uchazečů, přece neznamená, že se dostane 

60% žáků. Na tu školu se nehlásí všichni žáci z okresu Přerov nebo jenom třeba z města Přerova. Hlásí 

se tam jenom žáci, kteří chtějí studovat víceleté gymnázium a ti již mají jisté předpoklady pro to, aby 

toto gymnázium studovali, nikoliv všichni žáci. To je taková pro mě zvláštní logika. 

Na tu otázku koalice – já tady nejsem od toho, abych vám říkal, jak funguje koalice. Pro mě ti dva 

pánové členy koalice nejsou už dávno. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pan Zácha potřetí. Ale už naposledy. 

 

p. Zácha: 

To vám můžu, pane primátore, svatosvatě slíbit. Já chci jenom odpovědět občanu Navaříkovi, ať to 

nemusím dělat písemně, my jsme zvyklí odpovídat na místě. Nás, Pán Bůh zaplať, nikdo neoslovil      

a my bychom v tomto volebním období do žádné koalice nešli. 

 

Ing. Hermély: 

Na přímé otázky, přímé odpovědi. Zkusím to, jak jste se ptal. My z koalice nevystupujeme, chceme tu 

koalici udržet. Plán pro Přerov je z velké části plněný, a to, že v některých dílčích věcech se 

neshodujeme tak neberu jako nabourávání koalice, spíš možná snaha dělat ty věci z našeho pohledu 

lépe. 

Druhá věc- jestli chceme vyloučit Prosperitu z koalice. Já to tak nevidím. Prostě odpověděl jsem vám 

předchozí odpovědí. Prosperita je podle mě pořád platným členem koalice. 

Třetí věc – jestli jsme s někým vyjednávali. Ne, my jsme s nikým nevyjednávali. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Kohout, prosím, potřetí a naposledy. 

 

Ing. Kohout: 

Já jenom lehce se dotknu té logiky těch dotazů. Ony vyvolávají úsměv na tváři. Zatím se nikdo 

s nikým nerozchází a platí tady jedno jednoduché pravidlo. Ono ne vždycky umět zbořit znamená, že 

umíte i stavět. To jsou dvě naprosto rozdílné věci. Rozbít se dá cokoliv, například hračky. Koalice, ale 

určitě ne tímto způsobem. 

V druhé věci – takový krásný bonmot přímo našeho pana prezidenta o stupních nepřátelství. V této 

situaci mi nedá ho nepoužít. Já si myslím, že to bude hezká tečka za našim zastupitelstvem. Doufám, 
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že ho ocituji správně. Jsou tyto tři stupně nepřátelství. Je to nepřítel, úhlavní nepřítel a pak už je to 

jenom koaliční partner. 

V tomto duchu bych to uzavřel. Já to zatím nevidím tak tragicky, jak by někteří uvítali a byli rádi, aby 

to už proběhlo, ale tato koalice si myslím bude stát o to, aby ještě fungovala. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Střelec potřetí a naposledy. 

 

Ing. Střelec: 

Nejsem potřetí. Podle mě odpověď není vystoupení. Ale jenom k tomu. Já si myslím, že co se týká 

školských věcí a nepasuji se do role školského odborníka, děláme účet, jak se říká bez hostinského. 

Protože jsem tady zaznamenal dvě takové informace, že nevím, jestli to bylo buď anebo. Buď bude 

jedna třída a teď kde? Na jednom gymnáziu nebo na druhém a tak to bych řekl, ať to tady vysvětlí pan 

Vrána.  

Ještě bych se chtěl zeptat pana Navaříka. Já tedy sleduji tisk, sleduji někdy i televizi, sleduji někdy       

i internetové diskuse, ale vy jste někde viděl, že by se otázka toho, s kým jsme v koalici nebo ještě 

nejsme a podobně, nějak veřejně probírala? Že by vám na nějakém zastupitelstvu řekli, já už toho 

mám dost a příští týden s nimi už nebudeme anebo, že třeba jak ve vládě tak v krajských by se to tak 

řešilo? S tím se akorát přijde, jste s tím seznámeni, pak se o tom hlasuje a to je všechno, takže mě 

takové otázky připadají trošičku úsměvné. To je všechno. Děkuji. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Tady padla otázka, jak koalice. Pan Měřínský, jak jste dobře slyšeli, s námi už delší dobu nepočítá. 

Není se čemu divit, když už vyjednávali s komunisty tichou podporu. Potvrdíte to, pravé křídlo? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Všechno, pane Pospíšil? 

 

PhDr. Pospíšil: 

Ano, všechno. 

 

p. Milan Passinger: 

Já se ještě vyjádřím k té školské záležitosti, byť si nemyslím, rovněž se nepasuji do odborníka v této 

záležitosti. Na jednání kraje, byť jenom jako občan, jsem přítomen byl. Rozhodně ne jediný z tohoto 

sálu. Myslím si, že tam k tomu proběhla debata, která mimo jiné byla z části zde reprodukovaná a kraj 

se k tomu vyjádřil jasně. Proto si nemyslím, že je úplně vhodné, aby se tato záležitost tady znovu 

otvírala. Ještě navíc v situaci, kdy zde pan Vrána není přítomen, kterého se to jednoznačně týká. To 

neberu úplně jako korektní. Navíc mě docela zaráží, že celou tuto záležitost tady řeší syn učitelky, 

která je na tomto gymnáziu. Tak ať přijde paní učitelka přímo. Nemyslím si, že by to byl problém. 

A co říkal pan Tužín, tak zde si myslím, že nepadlo ani náznakem to, že by zde někdo rušil celé 

gymnázium. Nevím, kde k těmto informacím přišel.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Požádal mě o vstup vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje Ing. Gala. 

 

Ing. Gala: 

Nebudu zdržovat. Tady zaznělo, že nechceme odpovídat. Mě nedělá problém odpovídat tak já k panu 

Tužínovi ohledně Dluhonských mostů. Když v podstatě vznikal ten záměr, tak už tam bylo nějakým 

způsobem bráno, že ta nivelita bude nějakým způsobem zvednutá, a že se vlastně i ty koleje zvednout. 

Proto ta částka 66 mil. Kč, byl to záměr, nevědělo se samozřejmě, jak ten projekt bude dál pokračovat. 

Pokud si vzpomínáte na to zastupitelstvo, jak jste v podstatě vyzval, jestli se bude ta nivelita zvedat 

nebo nebude, tak já jsem v té chvíli jistý si nebyl. To určitě bude v nějakém zápise. Řekl jsem, že to 

zjistím do budoucna, ale nicméně kolega vedle mě mne zviklal, řekl, že nivelita se nezvedá. Já jsem 

řekl, že nezvedá. Pak se nám ještě zdálo lepší, korektní v tom, že bude dobré, když přijde pan Kalný     

a ten projekt představí. Což se stalo další zastupitelstvo. Bylo projednání v Dluhonicích ohledně 
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dálnice a samozřejmě další související stavby atd. atd. Vy jste tam i vystoupil ohledně toho, že vám 

byla řečena mylná informace ohledně té nivelity. Já jsem tam v podstatě řekl, že tu informaci mylnou 

jsem dal vám, protože tehdy jsem opravdu nevěděl. Tím pádem se přiznávám, že mylnou informaci 

jsem dal vám, nevěděl jsem, jak to v té chvíli přesně vypadá, nicméně pan Kalný pak představil 

projektovou dokumentaci vlastně na dalším zastupitelstvu, kdy řekl, jak se ta nivelita zvedá a kde se 

prohlubuje ta kolej ohledně těch šířkových parametrů a toho chodníkového pásu. Děkuji za slovo.  

 

Ing. Hermély, faktická: 

Já opravdu jenom faktickou. K těm odpovědím panu Navaříkovi, já jsem odpovídal za náš 

zastupitelský klub Nezávislých. Nikoliv za koalici. 

 

 

 

754/26/10/2017 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 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Vrána), 1 omluven (RSDr. Nekl). 

 

 

 

 

11. ZÁVĚR 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 20. března 

ve 20.45 hodin. 

 

V Přerově dne 20. března 2017 

 

                                                                                                              Mgr. Vladimír Puchalský                                                                                   

                                                                                                       primátor statutárního města Přerova                                                                    

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Ing. Jiří Kohout 

                                                                                                                člen Rady města Přerova 

 

 

 

                                                                                                                           Marek Dostál 

                                                                                                          člen Zastupitelstva města Přerova 


