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Z Á P I S 

z 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 25. června 2018 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

 

2.1 Pověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, 
jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov 

Ing. Mazochová 

2.2 Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 
města Přerova 

Ing. T.Dostal 

2.2.1 Návrh na změnu jednacího řádu. primátor 

2.3 Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání 
Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 
6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je 
budova k bydlení č.p. 1273, příslušná k části obce Přerov I-Město, 
p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušná 
k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití 
předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - 
pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 
216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, 
p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 
236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 
238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 
238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, 
p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v 
k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Košutek 

3.2.1 Úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova 

p. Košutek 

3.2.2 Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 
nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově 
bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-
Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

p. Košutek 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

p. Košutek 
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3.2.4 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - 
pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov.  

p. Košutek 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 
7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov 

p. Košutek 

3.4.1 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 
2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, 
p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS 
Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

p. Košutek 

3.6.1 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 
3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – 
prodloužení lhůty provedení stavby – dodatek č.1 

p. Košutek 

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  Ing. Měřínský 

3.7.2 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu 
nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

Ing. Měřínský 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12 Ing. Měřínský 

4.2 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Měřínský 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - schválení 
smlouvy o společnosti pro centralizované zadání  

Ing. Měřínský 

5.2 Ozvučení zimního stadionu v Přerově Ing. Měřínský 

6. Školské záležitosti  

6.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota 
Sokol Čekyně, z.s. 

Bc. Navrátil 

6.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS - INLINE 
HOCKEY CLUB PŘEROV z.s. 

Bc. Navrátil 

6.3 Předfinancování projektu ZŠ Svisle Bc. Navrátil 

6.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov 
z.s. 

Bc. Navrátil 

6.5 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 Bc. Navrátil 

7. Různé  

7.1 Zpracování urbanistické studie rozvoje místní části Dluhonice Ing. Tužín 

7.2 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 

primátor 

7.3 Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, 
Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně 

primátor 

7.4 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. 
etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 
Lhotka“ 

primátor 

7.5 Stanovení počtu zastupitelů – materiál na stůl Ing. arch. Horký 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

Mgr. Vladimír Puchalský   - primátor 

 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Michal Zácha 

            

   

 

 

D. Hosté:   

 
 
   

    

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané, dovolte, abych zahájil 40. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova, na kterém vás vítám. 

V úvodu dovolte, abych vás jako obvykle poučil o paragrafu 83, odstavec 2 zákona o obcích o tzv. 

střetu zájmů. Ptám se, je-li přítomen některý ze zastupitelů, který ve vztahu k některému 

z projednávaných materiálů je ve střetu zájmu. Není nikdo takový. 

 

Zároveň vás musím poučit o tom, že je dnešní zastupitelstvo tak jako vždy snímáno kamerovým 

systémem za účelem pořízení přímého přenosu a zvukového a obrazového záznamu. 

 

Pokud jde o prezenci: 

Omluven: Michal Zácha 

Přijde později:  

 Marta Jandová, 

 RSDr. Josef Nekl 

 Mgr. Radovan Rašťák 

 Ing. Michal Symerský 

 Ing. Petr Vrána. 

Je přítomno 29 zastupitelů. Jsme usnášeníschopni. 
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Ověřený zápis z 39. zasedání zastupitelstva je vyložený u zapisovatelky a pokud k němu nebudou 

připomínky, pozměňující návrhy nebo doplňky, bude považován ukončením dnešního jednání 

zastupitelstva za schválený.  

 

Program jednání zastupitelstva jste obdrželi. Ptám se, zda má někdo jiný návrh, protinávrh, 

pozměňující návrh? Nikdo se neprezentoval. Uzavírám k návrhu programu diskusi. 

 

Hlasování o programu: 29 pro, 5 nepřítomných (pí Jandová, RSDr. Nekl, Mgr. Rašťák, Ing. 

Symerský, Ing. Vrána), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

Za ověřovatele zápisu navrhuji Ing. arch. Jana Horkého. Souhlasí? Ano. A paní Ludmilu 

Tomaníkovou. Souhlasí? Ano. 

Děkuji, slyšeli jste návrh. Má někdo připomínku? Jiný návrh? 

Hlasování o ověřovatelích: 29 pro, 5 nepřítomných (pí Jandová, RSDr. Nekl, Mgr. Rašťák, Ing. 

Symerský, Ing. Vrána), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1138/40/1/2018 Zahájení, schválení programu 40. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. června 2018, 

 

2. schvaluje Ing. arch. Jana Horkého a Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele zápisu                 

40. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil v 15.05 hodin Ing. Petr Vrána – je přítomno 30 

zastupitelů. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVĚ OD 39. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA (DLE § 99 ZÁKONA O OBCÍCH), 

INFORMACE Z VÝBORŮ 

1139/40/2/2018 Pověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, 

jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, předsedkyně 

Hospodářského výboru. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Hospodářský výbor Zastupitelstva města 

Přerova k provádění kontroly hospodaření obchodních společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, Blahoslavova 1499/7, PSČ 750 02, Technické služby města Přerova, 

s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a Přerovská 

rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Přerov - Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 75002, 

jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov, a to zejména z hlediska hospodárnosti, 
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účelnosti (finanční ukazatele), transparentnosti a kvantity (nefinanční ukazatele) a efektivity 

(produktivity). 

 

 

Diskuse: 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já potvrzuji za Kontrolní výbor, že jsme obdrželi dopis, ve kterém jsme byli seznámeni se záměrem 

Hospodářského výboru o provedení kontroly v těchto společnostech a vzali jsme to jako výbor na 

vědomí. 

 

Pí Tomaníková: 

Tento návrh, pokud vezmeme program zastupitelstva, tak máme projednat i výsledky jednotlivých 

společností za rok 2017. Při studiu těchto zpráv jsem nenarazila na to, že by tam bylo něco 

v nepořádku. Myslím si, že tyto kontroly měl hospodářský výbor provádět dřív a ne 4 měsíce před 

koncem funkčního období. 

Pouze u Přerovské rozvojové není kontrolní orgán, což si myslím, že by mělo být, ale kontrol není 

nikdy dost, a jestli Hospodářský výbor má volnou pracovní kapacitu, tak náš klub to podpoří. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 4 nepřítomni (pí Jandová, RSDr. Nekl, Mgr. Rašťák, Ing. Symerský), 1 

omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 
 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil v 15.08 hodin Mgr. Radovan Rašťák – je 

přítomno 31 zastupitelů. 

 

 

 

1140/40/2/2018 Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva 

města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Dostal, člen Kontrolního výboru. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení 83. RM č. 3518/83/7/2018 Nájem nemovité 

věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - prostor sloužící podnikání v budově k bydlení 

č.p. 150, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 137 v k.ú. 

Přerov (nám. TGM 8) – uzavření dohody o skončení nájmu a uzavření dohody o splácení 

pohledávky 

 

2. bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení 36. ZM č. 1054/36/3/2018 Dohoda                

o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Bezúplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 5290/105 a p.č. 5290/72 oba v k.ú.  

Přerov. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nepřítomni (pí Jandová, RSDr. Nekl, Ing. Symerský), 1 omluven (p. Zácha). 
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1141/40/2/2018 Návrh na změnu jednacího řádu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nemění na základě návrhu rady Jednací řád Zastupitelstva 

města Přerova v článku 8, odst. 1, písm. a), neboť se vztahuje i na věci projednávané podle bodu 

„Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem 

programu“. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Pokud tomu dobře rozumím, tak to bude tak, že slovo bude udělovat vždycky řídící schůze a 

v podstatě, pokud bude třetí diskusní bod a některý ze zastupitelů už dvakrát vystoupil, tak mu udělíte 

slovo. Je to víceméně na vás.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Není to na mně, je to na článku 8, odst. 1, písm. a) 

Já budu vždycky respektovat ke každé věci, která je předmětem jednání zastupitelstva, vystoupení 

každého zastupitele dvakrát v téže věci. 

 

p. Pospíšilík: 

Děkuji za informaci. Budu to sledovat. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (pí Jandová, RSDr. Nekl, Ing. Symerský), 1 

omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 
 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Michal Symerský v 15.22 hodin – je 

přítomno 32 zastupitelů. 

 

 

1142/40/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání 

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

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

 

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

(92. schůze Rady města Přerova konané dne 17.5.2018, 93. schůze Rady města Přerova konané dne 

31.5.2018 a 94. schůze Rady města Přerova konané dne 14.6.2018). 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Přidal: 

Já bych měl dotaz na 94. schůzi rady dne 14.6.2018 – výsledky konkurzního řízení na ředitele ZŠ        

U Tenisu. Čekal jsem na zápis. Usnesení bylo, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení. Otázka zní, co 

bylo důvodem, že 9 radních, kteří hlasovali pro nové konkurzní řízení, změnilo během týdne naprosto 

názor a dneska je vše opačně. Děkuji. 
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Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Po radě, která se konala 14.6.2018 jsem si dne 15.6.2018 pozval oba dva zástupce ředitele paní S.        

a pana J., kde jsme asi 1,5 hodiny debatovali nad situací, která ve škole panuje, která nastala. Bavili 

jsme se o tom, jak to bude se školou dál. Oni se mě ptali na ty důvody, proč ten druhý úspěšný 

kandidát nebyl jmenován a já jsem říkal, že tam byly poměrně velké rozdíly mezi prvním a druhým 

kandidátem, nicméně, oni mně ubezpečili, že ty kompetence pana P., ty manažerské, které byly trošku 

slabší, budou určitě podporovat, že mu pomůžou, a že se celá ta situace na škole zlepší, když budou 

táhnout všichni za jeden provaz. Potom jsem v pondělí svolal novou schůzku na úterý, kdy jsme to 

celé znovu ještě jednou diskutovali a dnes tedy proběhla rada města Přerova, kde byl pan Mgr. 

Pospíšil jmenován ředitelem školy. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 2 nepřítomni (pí Jandová, RSDr. Nekl), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 
 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil RSDr. Josef Nekl – je přítomno 33 zastupitelů. 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

1143/40/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 

6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je 

budova k bydlení č.p. 1273, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušná k části 

obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

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

 

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

převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1 ost. Plocha        

o výměře 5072 m2, p.č. 6749/2 ost. plocha o výměře 737 m2, p.č. 6749/3 zast. plocha a nádvoří o 

výměře 535 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

p.č. 6749/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 536 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 532 m2, jehož 

součástí je budova  k bydlení č.p. 1268, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Já bych se v tomto bodu chtěla jenom vyjádřit k problematice Českého Červeného kříže. Jak určitě 

víte a je to součástí důvodové zprávy, ČČK již dlouhodobě poskytuje péči, i když tedy 

neregistrovanou sociální péči a provozuje vlastně ty ubytovny, o kterých se zde hovoří, které by měly 

být demolovány. Protože já s paní ředitelkou dlouhodobě spolupracuji ještě na poli dalším, takže vím, 

čím se zabývá, jak se zabývá a co by ještě dále chtěla v této oblasti dělat. 

Já tedy navrhuji, aby byla paní ředitelka pozvaná na Výbor pro sociální a zdravotnické záležitosti, 

který zatím řídím, abychom se touto problematikou a eventuálně jejími návrhy, aby byla možnost, aby 

ČCK získal registraci na poskytování sociální péče. Poté by následovalo nějaké další jednání 
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s městem, kdyby byly eventuálně další budovy, které by si ČČK mohl pronajmout, aby tady tuto 

službu poskytoval. To je můj návrh pro paní ředitelku a pro naši práci sociálního výboru.  

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jenom pro upřesnění, paní zastupitelko. Není to protinávrh proti tomuto záměrovému materiálu? Není, 

děkuji. 

 

Eva Mezírková Barešová, DiS., ředitelka Českého Červeného kříže: 

Na tuto schůzi mně jakoby dohnalo vyjádření sociálního odboru města Přerova, protože se nám vůbec 

nelíbí, jakým způsobem byla ubytovna a vůbec naše činnost prezentovaná. Nehledě na to, že město 

nás vůbec neseznámilo s touto situací, do které nás nyní dostalo, kdy vlastně provozujeme ubytovnu 

ČČK. Ubytovnu provozujeme od roku 1994. Vždy jsme s městem velice dobře spolupracovali, 

získávali jsme od města i dotaci a v roce 2006 jsme od města suplovali tzv. ubytovnu, protože město 

zrušilo městskou ubytovnu a veškeré obyvatele, nebo většinu z těch obyvatel přesunulo k nám.  

Co se týká vůbec té ubytovny, tak za poslední roky, kdy jsme žádali změnu prostor, abychom mohli 

nadále tuto službu provozovat, tak nám město nevyšlo vstříc, že se žádné podobné objekty nenachází, 

kde bychom tedy mohli pokračovat. 

Nicméně s ostatními odbory velice dobře spolupracujeme, pokud se nám kdokoliv ozve, jsme schopni 

ubytovat tedy osoby, které jsou velice nepřizpůsobivé a co se týká toho vyjádření sociálního odboru, 

že u nás jsou ubytovány osoby po delší dobu i několik let, je to z toho důvodu a sociální odbor o tom 

určitě ví, že pro tyto osoby je nedostatek zařízení, kde se tyto osoby nadále mohou přesunout.  

Co se týká registrace sociálních služeb – o registraci jsme po roce 2014 žádali, protože nám byl 

odejmut příspěvek od města, takže jsme se chtěli registrovat, i když nemusíme. ČČK může provozovat 

tuto službu bez registrace na základě zákona o ČČK. O registraci jsme se pokusili, nicméně byla nám 

z Krajského úřadu zamítnuta z toho důvodu, že vlastně nevyhovuje to zázemí, které tam máme. 

O záměru tohoto převodu nemovitosti i pozemků jsme se nedozvěděli ani od města. Město nebylo sto 

nás ani informovat o tak závažné situaci a informoval nás o tom právě majitel, který má zájem o koupi 

těchto pozemků, který zastupuje firmu. Sešel se s námi, zeptal se, jakým způsobem chceme nadále 

pracovat. Já jsem řekla, že službu, kterou poskytujeme, máme v úmyslu dále provozovat. On má zájem 

o tyto pozemky s tím, že služba se mu líbí, líbí se mu, jak tu službu provozujeme, že je o tyto lidi 

dobře postaráno a navrhl nám, že by budovy, které budou srovnány se zemí, nahradil novými 

budovami, kde bychom mohli rozšířit službu, zaregistrovat také nové sociální služby a zvětšit a být 

přínosem pro sociální oblast. S touto nabídkou přišel i na město, kde mu nebylo vyjito vstříc. Následně 

tam byl dodán ten poznatek, kdy se nesmí na tom pozemku při jeho koupi provozovat další jakákoliv 

sociální služba. Z toho důvodu jsem se vydala dnes tady na zastupitelstvo a chceme bojovat, aby 

služba byla zachována, protože si myslím, jak padají veškeré komerční ubytovny, tak jsme jediná 

ubytovna, která není komerční, je zaštitována neziskovou organizací a s tou spoluprací, kterou máme 

s městem, by se mělo nadále pokračovat.  

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Já bych si dovolil trošičku oponovat. Já jsem samozřejmě s paní ředitelkou tuto záležitost probíral a 

pokud si dobře pamatuji, tak na tom jednání zazněl také jeden argument, a to takový, že pokud má 

paní ředitelka nějaké návrhy, tak může za mnou přijít, můžeme o tom diskutovat. 

Co se týká té péče, já se nikoho nechci dotknout, ale myslím si, že právě ti lidé, kteří posedávají kolem 

Billy, jsou ubytováni na ČČK. Nemyslím si, že je to zrovna výkvět nějaké dobré sociální práce. To, 

jestli jsou u vás dlouhodobě ubytovaní, nebo ne. Máte tam 49 lidí, z toho je 14 mimo přerovských. Já 

si myslím, že se určitě o ty přerovské umíme nějak postarat. 

Měla jste přijít s nějakým návrhem řešení s tím, že přijdete na zastupitelstvo, když se materiál probírá 

záměrově, je asi v pořádku, ale čekal jsem trošičku více aktivity. 

 

Eva Mezírková Barešová, DiS., ředitelka Českého Červeného kříže: 

Já bych chtěla panu náměstkovi oponovat. Město se vůbec s námi o žádné věci nebavilo. Schůzka, 

která proběhla v dubnu, byla na moji žádost, protože jsem měla schůzku právě s panem V. a ten mně o 

celé situaci obeznámil. Město nemělo snahu vůbec s námi jakkoliv komunikovat.  
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Co se týká posedávání lidí před Billou – ano, tento nešvar nemůžeme nijakým způsobem ovlivnit, ale 

pokud se ti lidé dostanou na ulici, tak vám budou posedávat všude a nejenom u Billy. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já mám dotaz na pana náměstka, zda je možnost nabídnout ČČK jiné prostory a kam míní umístit těch 

41 občanů Přerova. Děkuji. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Já bych chtěla doplnit informaci. Ta spolupráce s ČČK není na ideální úrovni oproti jiným 

provozovatelům ubytoven. Pokud chceme navštívit klienty na ubytovně, není nám to umožněno, 

musíme telefonicky dopředu si sjednávat schůzky a je to pouze s našimi klienty, čili volně nám není 

umožněno nabízet sociální práci. My samozřejmě tam své klienty máme, informovali jsme je o 

možnosti uzavření ubytovny, nabízeli jsme jim sociální práci a možnost hledání nového ubytování. 

Ten předpoklad je, že ti klienti samozřejmě musí chtít. 

Co se týká těch možností, v ubytovně nejsou ubytovány pouze osoby, které jsou závislé na dávkách 

pomoci v hmotné nouzi, jsou tam i osoby, které mají příjmy, čili není vyloučeno ani umístění do domu 

s pečovatelskou službou. Nabídnuto jim bylo i tréninkové bydlení v sociálních bytech a jiné ubytovny. 

Určitě ta nabídka sociální práce a aktivity našeho oddělení tam probíhají. 

Máme i negativní zkušenosti s ČČK. Pokud se některá z ubytovaných osob dostane do zdravotní 

indispozice, tak není nám poskytována součinnost, když osoba má třeba být propuštěna z LDN nebo 

z hospitalizace při nemocnici. 

ČČK registrovanou sociální službu zrušil v roce 2014 a v podstatě od té doby s ním spolupracujeme 

v oblasti sedárny, kdy nám poskytují možnost přechodného umisťování osob bez přístřeší v zimních 

měsících, kdy mrzne, ale od toho roku 2014 nám nebyla předložena nějaká kvalifikovaná nabídka 

poskytování registrovaných sociálních služeb.  

 

Mgr. Netopilová: 

Já myslím, že ten materiál můžeme prozatím schválit, protože je to materiál záměrový. Jinak se budu 

těšit, že ho uvidíme na našem výboru pro sociální a zdravotnické záležitosti.  

Já musím mít poznámku k tomu poposedávání lidí u Billy popřípadě někde jinde. Já myslím, že 

poposedávat kdekoliv je naprosto normální. To je vše. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Dotaz pana Pospíšila dostatečně zodpověděla paní vedoucí odboru. Já k tomu jen dodám, že město 

určitě nemá volnou kapacitu na ubytování 50 občanů. To město neudržuje, takovou kapacitu volnou. 

Ale sociální práce a další možnosti se nabízí.  

 

Milan Děrda, zaměstnanec Českého Červeného kříže: 

Já bych chtěl oponovat paní vedoucí odboru. Jak vzpomínala, že víceméně nejsme vstřícní, jedná se o 

tu věc, abyste věděli, protože my dneska, jako ČČK, když dostaneme klienta, ať nám volá pan kurátor, 

ať nám volají z magistrátu, že nevědí co s klientem, tak nám dají klienta, který nemá ani dávky, nemá 

vůbec nic, my musíme vyřídit občanský průkaz, dovedeme vyřídit veškeré dávky, spuštění dávek a 

také se nám může stát, že máme člověka měsíc, dva, a z úřadu práce je nám zamítnuta dávka, 

nedostaneme nic a my se dostáváme do dluhové situace. Proto, jak vzpomněla tady vedoucí odboru, 

tak my chceme vědět, kdy jdou za klientem, což si myslím, že dneska není problém, protože nás platí 

úřad práce tady v této věci, a když přijdou, děvčata jsou ohlášena, tak se ptáme našich klientů, co 

s nimi řešili, protože něco řešíme my a něco magistrát. My z jedné strany dovedeme v jeden den 

vyřídit žádost o občanský průkaz, zanést na hmotnou nouzi dneska dávky, což je pro ně směrodatné, 

jak pro nás, že mají zaplaceno, oni, že mají na jídlo a dále magistrát když přijde, tak jim to trvá týden i 

čtrnáct dní, protože musí kolem toho udělat další zápisy, další šetření. Toto bych chtěl osvětlit, tu 

situaci. 

 

Ing. Kohout: 

V této věci je to trošičku složitější. Já sám jsem byl na ČČK hned poté, co jsem nastupoval do funkce, 

byl jsem si to tam neformálně prohlédnout. Není to úplně stoprocentně košer, služby jaké poskytujete. 
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Ale má to jedno velké ale. Část odpovědnosti samozřejmě nese i město, protože ono nemá koncepčně 

vyřešen tento problém a vy ho nějakým způsobem kompenzujete. To je věc, kterou děláte, je to vysoce 

záslužná činnost, to je bez diskuse. 

Já bych se přimlouval, abychom se snažili najít prostor pro vybudování těch domků, nebo co to je, co 

nabídla ta firma, pokud jsem správně pochopil příspěvek a pokusit se tuto službu nějakým způsobem 

zachovat a zároveň s tímhle tím procesem i posunout výš, aby ta spolupráce s magistrátem dosáhla té 

úrovně, která je žádoucí pro obě strany. To je v tuto chvíli můj názor. Já si myslím, že by bylo 

zbytečné tuto spolupráci do budoucna blokovat a nevycházet vstříc. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Nikdo další se do diskuse nehlásí, diskusi uzavírám a jenom krátké konstatování, že jde skutečně o 

záměr a než bude nalezeno definitivní řešení, tak v tom mezičase jistě výbor sociálních věcí se tou 

záležitostí bude zabývat, bude se jí zabývat v koordinaci s ostatními orgány města tak, aby ta náhrada 

ubytování těch potřebných byla nepochybně zajištěna. To je cíl a smysl. 

Já nebudu komentovat ostatní věci kolem rozvoje obce, územního plánu a vůbec. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1144/40/3/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití 

předkupního práva  k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodnout o záměru statutárního města Přerov - převodu nemovité věci            

do majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace 

o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

3. rozhoduje nevyužít předkupního práva k pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní 

komunikace o výměře 932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

4. schvaluje záměr statutárního města Přerov -  bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov pozemku p.č. 4951/30 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 

932 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2. 

 

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

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

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

zánik předkupního práva. 
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Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1145/40/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků 

p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 

216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 

216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, 

p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, 

p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, 

p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny 

v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 434/15/4/2016 

přijatého na 15. zasedání dne 14.3.2016 tak, že se usnesení mění a doplňuje a nově zní takto: 

Zastupitelstvo města Přerova schvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí - 

pozemků p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, p.č. st. 539 zastavěná plocha             

a nádvoří o výměře 486 m2, p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2, p.č. 30/22 

ostatní plocha o výměře 75 m2, p.č. 216/6 trvalý travní porost o výměře 2707 m2, p.č. 216/9 ostatní 

plocha o výměře 24908 m2,  p.č. 216/20 trvalý travní porost o výměře 7468 m2, p.č. 216/24 ostatní 

plocha o výměře 1085 m2, p.č. 216/25 ostatní plocha o výměře 152 m2, p.č. 216/31 ostatní plocha o 

výměře 1898 m2, p.č. 216/32 ostatní plocha o výměře 1244 m2, p.č. 216/33 ostatní plocha o výměře 

2163 m2, p.č. 216/40 trvalý travní porost o výměře 902 m2, p.č. 236/1 ostatní plocha o výměře 2189 

m2, p.č. 236/2 ostatní plocha o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 ostatní plocha o výměře 2054 m2, p.č. 

236/5 ostatní plocha o výměře 3902 m2, p.č. 237 ostatní plocha o výměře 3313 m2, p.č. 238/2 ostatní 

plocha o výměře 4580 m2, p.č. 238/4 ostatní plocha o výměře 561 m2, p.č. 238/6 ostatní plocha o 

výměře 645 m2, p.č. 238/11 ostatní plocha o výměře 291 m2, p.č. 238/16 ostatní plocha o výměře 13 

m2, p.č. 238/17 ostatní plocha o výměře 461 m2,  p.č. 238/26 ostatní plocha o výměře 586 m2, p.č. 

238/28 ostatní plocha o výměře 585 m2, p.č. 238/29 ostatní plocha o výměře 1080 m2, p.č. 238/32 

ostatní plocha o výměře 450 m2, p.č. 238/36 ostatní plocha o výměře 872 m2, p.č. 239/1 trvalý travní 

porost o výměře 310 m2, p.č. 239/3 trvalý travní porost o výměře 394 m2, p.č. 357/1 ostatní plocha o 

výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ostatní plocha o výměře 1026 m2, p.č. 360/4 ostatní plocha o výměře 384 

m2, p.č. 368/4 orná půda o výměře 2144 m2, p.č. 520/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 656 ostatní 

plocha o výměře 173 m2 všechny v k.ú. Předmostí (ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, 

Komenského 35, IČ: 14617099)  za část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře 83164 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova (ve vlastnictví statutárního města Přerova). 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík, faktická: 

Pokud se nemýlím, na plátnu byly promítnuty špatné fotografie. Tam byly fotografie průmyslové zóny 

na Dluhonské. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

To jsem neregistroval. Vysvětleno. Děkuji. 

 

Ing. Hermély, faktická: 

Já jenom, že v této věci se sice necítím ve střetu zájmů, protože se jedná vlastně o mého 

zaměstnavatele, přesto nebudu hlasovat. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji, ale já jsem vyzýval na začátku, jestli je někde ve střetu zájmů. Dobře, to není otázka nejenom 

cítění. Dobře. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1146/40/3/2018 Úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - pozemku p.č. 

6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 22/859, 

110 00 Praha 1, za kupní cenu ve výši 1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu              

s právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o 

daň z přidané hodnoty. Na prodej pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov bude nejprve uzavřena 

smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi statutárním městem Přerov jako budoucím prodávajícím a 

společnosti Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucím kupujícím ve znění dle 

přílohy č. 1. Kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího k uzavření 

kupní smlouvy, kterou bude budoucí kupující povinen zaslat budoucímu prodávajícímu ve lhůtě 1 

měsíce poté, co bude provedena právní, technická a enviromentální prověrka pozemku se 

závěrem, že projekt výrobní a distribuční haly, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě a 

veřejnou komunikaci, je na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov proveditelný, příslušný stavební 

úřad vydá územní rozhodnutí o umístění výrobní a distribuční haly na pozemku p.č. 6505/36 v 

k.ú. Přerov a toto územní rozhodnutí nabyde právní moci a budoucí kupující jako budoucí 

pronajímatel a třetí osoba jako budoucí nájemce uzavřou smlouvu o budoucí smlouvě nájemní na 

užívání komerčních prostor ve výrobní a distribuční hale na pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov. 

Součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě bude sjednání práva budoucího kupujícího postoupit 

smlouvu a práva a povinností z ní vyplývající na třetí osobu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

1147/40/3/2018 Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - 

nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový 

dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na 

pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Košutek, náměstek primátora. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově 

bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3) o celkové výměře 71,19 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2629,č.p. 2630, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/4 zast. pl. 

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7119/177291 z vlastnictví statutárního města Přerova         

do vlastnictví V.B. za kupní cenu ve výši 712.589,-Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění dle 

přílohy. 

 

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

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

nemovitostí na základě tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1148/40/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci  -  podílu id. ½  pozemku p.č. 3675  zahrada               

o  výměře 102 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví Ing. I.K.  

za cenu v čase a místě obvyklou 39 780, -Kč a uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č.1 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1149/40/3/2018 Převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města Přerov - 

pozemku  p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba  v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. mění usnesení Zastupitelstva města Přerova ze dne 15.9.2014 č. 1156/25/3/2014 tak, že nově 

zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerov – části  pozemku p.č. 5003 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře     

13 m2  a části pozemku p.č. 328 zastavěná plocha a nádvoří o výměře   97 m2 oba v k.ú. Přerov,  dle 

geometrického plánu č. 5981-82/2014 se jedná o nově vzniklý pozemek  p.č. 328/2 ostatní plocha, jiná 

plocha o celkové výměře 110 m2  v k.ú. Přerov, do  vlastnictví J.K.  a Ing.  J.K.,  za cenu v čase a 

místě obvyklou 242 000,- Kč, navýšenou o příslušnou sazbu DPH,  ve znění dle přílohy." 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1150/40/3/2018 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -  spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 

7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v  k.ú. Přerov 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  

spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře         

755 m2,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 

7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 

m2 vše  v k.ú. Přerov  z vlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. Žerotínovo nám. 641/15 Přerov 

I-Město za cenu v čase a místě obvyklou 219 000 ,- Kč, za předpokladu rozpočtového krytí, ve 

znění přílohy. 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

VARIANTA  II.: 

neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov –  

spoluvlastnických podílů o velikosti id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 ,  id. ¾ 

pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 

359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše  v k.ú. Přerov  z vlastnictví 

společnosti IGIVEX s.r.o. Žerotínovo nám. 641/15 Přerov I-Město. 

 

VARIANTA  III.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova -  směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 6226/26 orná půda o výměře 3848 m2 a p.č. 6226/25 orná půda o výměře 4187 

m2 oba v k.ú. Přerov za nemovité věci ve spoluvlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. - spoluvlastnické 

podíly id. ¾ pozemku p.č. 7166/116 orná půda o výměře 755 m2 ,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná 
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půda o výměře 596 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 

7166/93 orná půda o výměře 1036 m2 vše  v k.ú. Přerov. 

 

VARIANTA IV. 

schvaluje záměr statutárního města Přerova -  směnu nemovitých věcí v majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. p.č. 281/1 trvalý travní porost  o výměře 27497 m2 v k.ú. Lýsky za nemovité 

věci ve spoluvlastnictví společnosti IGIVEX s.r.o. - spoluvlastnické podíly id. ¾ pozemku p.č. 

7166/116 orná půda o výměře 755 m2 ,  id. ¾ pozemku  p.č. 7166/136 orná půda o výměře 596 m2, id. 

½ pozemku  p.č. 7166/48 orná půda o výměře 359 m2, id. ½ pozemku  p.č. 7166/93 orná půda o 

výměře 1036 m2 vše  v k.ú. Přerov. 

 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Doporučuji ze čtyř variant, které jsou uvedeny, variantu II. Město by se dostalo možná do 

komplikovaných spoluvlastnických vztahů a tyto pozemky město k plnění svých funkcí v této chvíli 

nepotřebuje. 

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem myslel, že to bude mít jiný průběh, že jenom navážeme na diskusi, která tady už jednou 

proběhla. Byl tady návrh firmy IGIVEX odprodat městu za 222.000 Kč. Proběhla debata velmi 

vzrušivá, majitel tady vystoupil a obecně jsme se přikláněli k tomu, že bychom měli přistupovat rovně 

k výkupům pozemků, který tak nešťastně započal s výkupem v Dluhonicích, pak s výkupem 

v Předmostí, toho placu, kde si pan předsedající hrával a stejně tak bychom rovně měli přistoupit 

k pozemkům, které měly být určeny pro výkon dálnice, byť to vlastní firma IGIVEX. Byť to prošlo 

radou, někteří zastupitelé minule připomínali, že s tímto materiálem nebyli seznámeni, protože třeba 

na radě nebyli přítomni a tak bylo požádáno, ať se ten materiál odloží a předloží znovu v té variantě. 

V této chvíli firma IGIVEX přišla ještě s další slevou, konečný díl oproti odhadu města, který je na 

328.000 Kč, tak firma IGIVEX požaduje 219.000 Kč, což si myslím, že je vstřícný krok. Já bych 

samozřejmě toto uvítal. Nevím, proč se rada rozhodla jinak.  

Můj protinávrh je hlasovat variantu I. 

Je to z toho důvodu, abychom přistupovali ke všem stejně. Tam ty brýle, které měly být původně, pro 

ten výkup, je to také určeno pro budování dálnice, takže to je můj protinávrh, doufám, že ho podpoříte. 

 

Ing. Kohout: 

Těmi nemístnými poznámky zastupitel Kouba dělá této firmě velmi špatnou pozici a reklamu. 

Ten případ nesnese srovnání. Bavíme se o nabytí pozemků někdy v roce 2015. Z té důvodové zprávy 

je to lehce čitelné. Ty případy před tím mají historii a vyvíjeli se úplně, ale úplně jinak. Bavíme se o 

vlastnictví pozemků 40 a více let. 

Co je na tom srovnatelné nechápu, nerozumím tomu. Prokazatelně, ale firma IGIVEX získala 

pozemky v době, kdy naprosto jednoznačně musela vědět a znát trasování dálnice se všemi důsledky, 

které z toho plynou. Proto to pro mě není analogie. Říkal jsem, že já se necítím zavázán a slova o 

rovnosti tady vůbec neplatí. To je skutečně jenom řečnický obrat mimo realitu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jsem chápal vystoupení pana Kouby a závěr jako protinávrh. Je to tak? 

Jinak bych mu chtěl ještě říct, že jsem byl vždycky hravé děcko. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Já ještě jednou, aby to zaznělo pro mé uši zcela jasně a zřetelně. Od pana náměstka padlo něco v tom 

smyslu, že pozemky jsou dotčeny stavbou dálnice. Ptám se znova. Jsou dotčeny, nebo nejsou dotčeny. 

Jestli je má město vykupovat nebo nemá. Já předpokládám tedy, že ne. 
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Druhý dotaz – oddělení územního plánování napsalo do svého vyjádření „pozemky, parcelní čísla při 

změně územního plánu mohou být v budoucnu součástí strategické průmyslové zóny.“ I na tuto otázku 

bych chtěl odpovědět. Děkuji. 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Podle pravomocného platného územního rozhodnutí jsou tyto pozemky v trvalém záboru, neboli 

dotčeny stavbou dálnice, ale probíhá řízení o změně toho územního rozhodnutí. Podotýkám, probíhá. 

Jak dopadne, to nezáleží na zastupitelstvu. Samozřejmě to řeší příslušný stavební úřad a víc k tomu 

nemohu říci. Probíhá změna územního rozhodnutí, kterým se snižuje původní trvalý záběr pozemků. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

V podstatě to vyjádření je delší výhled v tom slova smyslu, že pokud ta dálnice, nebo ty rampy budou 

zúžené, tak potom co s těmi zbývajícími pozemky, takže v podstatě tam byl návrh, že pokud někdy 

bude ve hře strategická průmyslová zóna Přerov – Bochoř, tak ty pozemky by se tam samozřejmě 

mohly tou změnou územního plánu přiřadit. Ale samozřejmě až po vybudování dálnice. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby (varianta I. usnesení): 21 pro, 2 proti, 10 se zdrželo, 1 

nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1151/40/3/2018 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 

2155/1 v majetku statutárního města Přerov za  pozemky p.č. 204/4, 

p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS 

Přerovská stavební  a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje směnu nemovitých věcí – pozemku p.č. 207/1, ostatní plocha o výměře 371 m2,  p.č. 

208/1 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 282 m2, části pozemku  p.č. 2155 /1, ostatní 

plocha, geometrickým plánem č. 6535-35/2017 označenou jako pozemek  p.č. 2155/36 ostatní 

plocha o výměře 244 m2, vše v k.ú. Přerov,  v majetku statutárního města Přerova za pozemky 

204/4 ost. plocha o výměře 18 m2,  p.č. 234/4 ost. plocha o výměře 125 m2, p.č. 4969/5 ostatní 

plocha o výměře 24 m2 a část pozemku p.č. 2167/7, geometrickým plánem č. 6549 -27/2017 

označenou jako pozemek p.č. 2167/8 ostatní plocha o výměře 418 m2, vše v k.ú. Přerov,           

v majetku PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov I-Město, 

IČ 27769585 s doplatkem ceny ve výši 1.206.300,- Kč včetně příslušné sazby DPH ve 

prospěch statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy č.1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2018 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora p. Košutek: 

Doporučuji variantu I. – schválit směnu. 
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Primátor Mgr. Puchalský: 

Musím do toho vstoupit. Já bych rád upozornil, že materiál 3.4.1 neobsahuje žádné varianty, jak jste si 

jistě všimli, pouze odstavec 1, že schvalujeme a bod 2. pověřujeme. Rád bych to uvedl na pravou 

míru. Otevírám diskusi. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Tento materiál je tady už po několikáté. Já tento materiál nepodpořím, protože jsem si vědom, jak nás 

pan primátor správně upozorňuje, že máme být řádní hospodáři a mně se zdá ta cena velmi nízká. 

V centu města, především na Komenského si myslím, že řádově to je tak lukrativní pozemek, že ta 

cena by tam mohla být vyšší a pan primátor zas nám říká, já si to dobře pamatuji, my tu cenu musíme 

dokázat zdůvodnit. Já si myslím, že v tomto prostoru je ta cena nízká, tudíž ten materiál nepodpořím, 

protože si myslím, že stále se chováme velmi hodně k těm podnikatelům a dáváme tyto pozemky 

velmi lacino. Tento materiál já nepodpořím. 

 

p. Pospíšilík: 

Já také nesouhlasím s návrhem, který je nám předkládán. Navíc se mi nelíbí jakým způsobem pan 

Košutek tento materiál komentoval. Myslím, že ta proluka dnes slouží jako parkoviště a víme sami, 

jak v blízkosti centra to s parkováním vypadá, a myslím, že by to měla být rezerva a důležitá plocha 

pro budoucí rozvoj ve městě. 

Já jsem odpůrcem prodeje a budu hlasovat proti. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já si myslím, že na pozemku v Jateční ulici rozhodně mají stát domy. To stojí na pořadí hodnot určitě 

výš než parkoviště. Konec konců stavebník bude muset pro svůj záměr nová parkovací místa 

vybudovat. 

Nicméně se domnívám, že je poměrně nešťastné spojovat směny pozemků lukrativních na Jateční ulici 

pro výstavbu polyfunkčních domů s pozemky pod kašnou, které jsme konec konců mohli i před 

několika lety nabýt, když nám to bylo v rámci předkupního práva nabízeno. Myslím si, že by se tyto 

dvě záležitosti měly oddělit, jednat s Přerovskou stavební o koupi pozemků pod veřejnými 

prostranstvími a vyhlasme výběrové řízení na pozemky na Jateční ulici. To je můj osobní názor. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 6 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1152/40/3/2018 Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, 

p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16,  vše v k.ú. Přerov – prodloužení 

lhůty provedení stavby – dodatek č. 1 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby ze dne 22.10.2014 , která 

byla uzavřena mezi  statutárním městem  Přerov  a TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, 

se sídlem Kosmákova 3364/55, 750 02 Přerov, k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemkům p.č. 3343/1 trvalý travní porost, p.č. 3344/3 ost. plocha, p.č. 

3344/4 vodní plocha, p.č. 3345/2 ost. plocha, p.č. 3345/14 ost. plocha, p.č. 3345/16 trvalý 

travní porost,  vše v k.ú. Přerov, na jejímž základě je TK PRECHEZA Přerov z.s., oprávněna 

mít na výše uvedených pozemcích stavbu s názvem „Hala na TK COURTSOL v areálu TK 

PRECHEZA Přerov“. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 31.07.2018 

 

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

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

tohoto právního jednání. 

 

 

Náměstek primátora p. Košutek: 

V návrhu smlouvy je chyba, tam samozřejmě patřím já. Město Přerov zastoupené náměstkem 

primátora Pavlem Košutkem. To je vše. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1153/40/3/2018 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a F.M., nájemcem bytové jednotky  v objektu k bydlení  příslušném k části obce Přerov 

I – Město, na pozemku p.č. 793 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního 

města Přerova, a to na přefakturacích za úklid sklepů v částce 7.537,00 Kč a úroku z prodlení k datu 

25.06.2018 v částce 93,00 Kč,  v měsíčních splátkách 200,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 38 

měsíců/200,00 Kč a 1 měsíc/30,00 Kč ode dne uzavření dohody. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Finanční a rozpočtový výbor doporučuje zastupitelstvu tento materiál schválit. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1154/40/3/2018 Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T.Š. z důvodu 

nedobytnosti a její převod na podrozvahu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje upuštění od vymáhání pohledávky z důvodu 

nedobytnosti za dlužníkem T.Š., IČ  48728829,  v celkové výši  2 867 230,72 Kč, z toho jistina činí 

581 659,00 Kč a úroky z prodlení 2 285 571,72 Kč ke dni 25.06.2018. 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Doporučujeme schválit zastupitelstvu. 



19 

 

p. Pospíšilík: 

Já bych se chtěl zeptat, jak se může stát, že převedu nemovitost a nemám peníze na účtu. Může mi to 

někdo vysvětlit, ten postup.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

V současné době by se to již nestalo. Co se dělo v roce 1993 nejsem schopen povědět. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Je to jedinečný případ, kdy pan výše zmíněný občan, myslím za přítomnosti i několika zastupitelů 

v rozhodné době unikl jako línek. A devadesátá léta tomu bohužel byla nakloněna. To je vše. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 
 

 

 

Přestávka 16.15 – 16.30 hodin. 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1155/40/4/2018 Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Máme souhlasné stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 5 nehlasovalo, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1156/40/4/2018 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 

Teplo Přerov a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., Přerovská rozvojová, s. r. o., Vodovody     

a kanalizace Přerov, a. s., za rok 2017. 
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Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Opět doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru 

 

Ing. Střelec: 

Já bych poprosil o krátký slide, i když jsem všem zastupitelům i členům rady zaslal výroční zprávu 

společnosti TSMPr za rok 2017, tak bych to jenom v krátkosti okomentoval. 

TSMPr stejně jako v roce 2017 zabezpečují činnost v sedmi provozech. V krátkosti je to svoz odpadů, 

údržba komunikací a chodníků, úklid a čištění města, veřejné osvětlení, péče o veřejnou zeleň, správa 

polesí Svrčov a rezervace Žebračka, pohřební služba a správa hřbitovů a psí útulek doktorky 

Martinové.  

V roce 2017 činily celkové výnosy 126.316.000 Kč, což bylo o cca 4.400.000 Kč více než 

v předcházejícím roce. Z toho tržby pro město Přerov byly v objemu 92.036.000 Kč. Všechny údaje 

jsou bez DPH. Je to pro město Přerov objem 72,9% z celkových objemů služeb. Zisk po zdanění byl 

12.212.000 Kč. Základní kapitál byl navýšen oproti roku 2016 tím, že město Přerov převedlo psí 

útulek a některé další nemovitosti do majetku města na 102.552.000 Kč. 

Jinak pro vaši informaci, osobní náklady, to jsou mzdy, odvody a další záležitosti činily v roce 2017 

částku 58.417.000 Kč. 

Co se týká zaměstnanecké politiky, tak TSMPr v roce 2017 - 155 zaměstnanců, z toho 33 technicko- 

hospodářských pracovníků, 122 dělníků. V roce 2017 jsme zaměstnávali cca 20 zaměstnanců z úřadu 

práce na program zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. Byl to podstatný pokles, protože se 

změnily podmínky titulů dotačních. 

Pro informaci jak se vyvíjí množství odpadů odebraného společností. Z toho vyplývá, když se na to 

podíváte, že směsný komunální odpad nám neklesá, ale pomalu narůstá. Stejně nám pomalu narůstá 

objemný odpad, narůstají nám také papírové a lepenkové obaly a potom skleněné obaly. V ostatních 

komoditách jsme cca na stejné úrovni. U biologicky rozložitelného odpadu jsme limitováni tím, že 

jsme na maximální kapacitě kompostárny, což je 3.500 tun biologicky rozložitelného odpadu za rok. 

Vidíte, že ten žlutý pásek, což je rok 2017, tak to skoro ve všech komoditách narůstá. 

Největší investice do majetku společnosti – byly to nákupy pozemků na skládce v Žeravicích za 

1.800.000 Kč a Na Hrázi za 200.000 Kč. Malé komunální vozidlo za 600.000 Kč pro veřejnou zeleň. 

Dále jsme pro veřejnou zeleň koupili ještě jedno komunální vozidlo cca za 956.000 Kč, investovali 

jsme do vozidla pro svoz odpadových košů za 1.325.000 Kč a středně svozové vozidlo komunálního 

odpadu za 2.880.000 Kč.  

Jenom pro vaše informace – předpokládané investice pro rok 2018 – bude to rekonstrukce sběrného 

dvora za 7.200.000 Kč, kdy jsme obdrželi 4 mil. Kč dotaci z ITI Olomouckého kraje. Dále 

velkokapacitní sekačka za 1 mil. Kč, ta už byla pořízena v dubnu, hákový nosič kontejnerů za 

2.800.000 Kč, kolový nakladač pro kompostárnu za 3.800.000 Kč a velké vozidlo na svoz odpadů za 

4.485.000 Kč. Celkový objem prostředků a investic na rok 2018 předpokládáme v letošním roce 18 

mil. Kč. 

Zde vidíte komunální techniku, změnili jsme design veškeré naší techniky, vypadáme teď trošičku 

jinak. 

Tady vidíte opravené nemovitosti. Takto vypadala hájenka a tak vypadá teď. Poslední věcí, kterou 

jsme se zabývali, je oprava veřejného WC na hřbitově v Přerově. 

Děkuji za pozornost. 

 

Ing. Vrána: 

Dovolte mi z pozice předsedy představenstva společnosti Teplo, a.s. shrnout několik faktů. Vy 

zastupitelé to máte v důvodové zprávě, nicméně rád bych to okomentoval hlavně pro občany města 

Přerova, kteří nás sledují v televizi.  

Společnost Teplo má 72 zaměstnanců. Předmětem činnosti je zejména distribuce tepla a správa 

sportovních zařízení v majetku města Přerova.  

Teplo zásobuje zhruba 14.000 domácností včetně dodávek tepla do terciální sféry, jako jsou školy, 

školky, obchody. 

Dovolte, abych okomentoval činnost společnosti za rok 2017 – při hodnocení hospodaření lze 

konstatovat, že rok 2017 se opět řadí mezi úspěšné roky společnosti Teplo a.s., ve kterém jsme dosáhli 
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velmi úspěšného hospodářského výsledku. Vyššího zisku v porovnání s předchozím rokem bylo 

dosaženo zejména v důsledku prodeje větších množství tepla způsobeného nižšími venkovními 

teplotami v zimních měsících. Vzhledem k těmto výsledkům se podařilo pro nadcházející kalendářní 

rok 2018 udržet cenu tepelné energie na úrovni roku 2017, přičemž cena tepla se v našem městě řadí 

mezi ty nejnižší v České republice. Současně mohou být vynakládány nemalé finanční prostředky na 

další rozvoj společnosti a na zajišťování bezporuchových a spolehlivých dodávek tepla našim 

odběratelům.  

V této souvislosti bych se rád zmínil o nejdůležitějších investičních akcích za rok 2017. Je to 

rekonstrukce venkovních potrubních rozvodů mezi výměníkovou stanicí a objekty U tenisu 8 a 14, 

rekonstrukce venkovních potrubních rozvodů mezi výměníkovou stanicí Zahradní a ZŠ. J.A. 

Komenského, rekonstrukce venkovních potrubních rozvodů mezi výměníkovou stanicí Kabelíkova a 

objekty Kabelíkova 3 a 5, realizace nového potrubního napojení výměníkové stanice Želatovská na 

nový objekt Galerie na ulici Želatovská.  

Současně probíhala realizace významných oprav. Mezi nejdůležitější patřila oprava výměníkové 

stanice Želatovská a oprava centrální dílny na Malé Dlážce. 

Stejně jako v minulých letech proběhlo cejchování měřičů tepla a pokračovalo se ve výměně řídících 

systémů jak na výměníkových stanicích, tak i na objektových předávacích stanicích. 

Společnost Teplo podporovala i v roce 2017 kulturní a sportovní akce a společenské a sportovní 

spolky a také charitativní akce.  

 

Náměstek primátora Ing. Měřínský: 

Já doplním krátký komentář ke společnosti Přerovská rozvojová. Ta ke konci roku zaměstnávala 10 

zaměstnanců, výnosy byly v loňském roce 4.965.000 Kč. Náklady 4.888.000 Kč, hospodářský 

výsledek 77.000 Kč a čistý zisk 63.000 Kč. 

Asi by vás zajímala čísla, která se týkají cyklodomu, tak výnosy byly 400.000 Kč, náklady 270.000 

Kč. 

Na rozdíl od minulých let, tak na splácení návratné finanční výpomoci na stavbu cyklodomu od města 

musela Přerovská rozvojová použít i jiné zdroje než jen výnosy za provoz cyklodomu. 

Přibližně 50 000 cyklistů využilo už služeb cyklodomu. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

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

 

1157/40/5/2018 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - schválení 

smlouvy o společnosti pro centralizované zadání  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu“ na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora 2018 až 2020“, dle přílohy č. 1, 
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2. pověřuje Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího                 

s uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu“ na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím 

mobilního operátora 2018 až 2020“ mezi centrálním zadavatelem a pověřujícími zadavateli,    

k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1158/40/5/2018 Ozvučení zimního stadionu v Přerově 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení                  

v Olomouckém kraji v roce 2018  a spolufinancovat realizaci projektu „Ozvučení zimního stadionu     

v Přerově“. Výpis z usnesení zastupitelstva města je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

6. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

1159/40/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol 

Čekyně, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 52.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělovýchovná jednota 

Sokol Čekyně, z.s., IČ: 47998750, se sídlem Pod Lipami 12/3, Přerov VII-Čekyně, 751 24 

Přerov, na sportovní činnost dětí a mládeže do 18 let fotbalového oddílu a provoz fotbalového 

hřiště, šaten a sociálního zařízení na pozemcích p.č. 247, 248/1, 249, 250, 403 (ostatní plocha), 

p.č. 251 (ovocný sad), šaten a sociálního zařízení - budovy bez čp/če (objektu občanské 

vybavenosti) stojící na pozemku p.č. 248/2 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k.ú. Čekyně     

v roce 2018. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610  Volný čas (dotační program) 356,6 * - 0,1 356,5 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

155,8 - 51,9 103,9 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

108,0 * + 52,0 160,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Máme doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1160/40/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS - INLINE 

HOCKEY CLUB PŘEROV z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem NIGHT BIRDS - 

INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s., IČ: 22866396, se sídlem Jateční 2177/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací Mistrovství světa v 

inline hokeji 2018. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3429 610  Volný čas (dotační program) 386,6 - 30,0 356,6 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

78,0 + 30,0 108,0 
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Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

K tomuto bodu jsme nepřijali usnesení. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (pí Jandová), 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 
 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavila v 16.45 hodin pí Marta Jandová – je přítomno 

34 zastupitelů. 

 

 

 

 

1161/40/6/2018 Předfinancování projektu ZŠ Svisle 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování části nákladů projektu s názvem „Speciální pedagog Základní 

školy Přerov, Svisle 13“, ve výši 180.000,- Kč, v rámci výzvy č. 02_18_063 Šablony II  - 

podpora zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.03.2019 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 188 376,8* - 180,0 188 196,8 

3113 610 Základní školy 27 158,7 + 180,0 27 338,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 45 602,2* + 180,0 45 782,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

Máme k tomuto bodu doporučující stanovisko Finančního a rozpočtového výboru. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (p. Zácha). 
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1162/40/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 

PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na výstavbu tenisové haly - Reko TA - I. etapa na pozemcích st. p. 3325 

(zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3326/1 (ostatní plocha), p.č. 3343/1 (trvalý travní porost), 

p.č. 3344/3 (ostatní plocha), p.č. 3344/4 (vodní plocha), p.č. 3345/2 (ostatní plocha), st. p. 

3345/12 (zastavěná plocha a nádvoří), p.č. 3345/14 (ostatní plocha), p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost), p.č. 5013/1 (ostatní plocha), vše v k.ú. Přerov, v roce 2018. Předpokládané celkové 

náklady I. etapy projektu činí 43.000.000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2018, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově 

do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2018 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 185 547,4 * - 8 000,0 177 547,4 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

160,0 + 8 000,0 8 160,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 672,2 + 8 000,0 28 672,2 

 

 

Diskuse: 

Ing. Kohout, faktická: 

V tomto bodě jsme nepřijali usnesení. 

 

MUDr. Chromec: 

Já jsem vždy rád, když do Přerova připlují nějaké veřejné peníze zejména z MŠMT a kraje. Je dobře, 

že taky jednou ty peníze přijdou do Přerova a ne do Prostějova. 

SK Přerov získal 6 mil. Kč z MŠMT a 6 mil. Kč z města Přerova a podíleli jsme se na těch 12 mil. Kč 

1.300.000 Kč vlastními prostředky, a to tak, že se naši členové na těch 600.000 Kč zhruba složili. 

Máme nějakou historii, nějakou minulost přes 100 let a náš styl je ten, že máme členskou základnu. 

Já nebudu proti, abychom podpořili výstavbu této haly, ale chápu to jako podporu podnikání, protože 

těch 42 mil. Kč z veřejných prostředků bude sloužit samozřejmě sportovcům Přerova a také jiným 

sportovcům, ale v každém případě v tomto oboru sportovním jde také o podnikání. Bylo by dobře, 
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kdybychom si to uvědomili, až budeme řešit problém, který máme se starou halou Spartaku, který 

nejspíš příští rok zjistí, že ta hala vyžaduje generální rekonstrukci, máme také devastované zařízení 

v Předmostí a máme příšeru v podobě tribuny na tzv. spartakiádním stadionu a tam ty prostředky 

budou potřeba opravdu veliké a tam opravdu nejde o podnikání. Tam jde o využívání širokou 

veřejností. Bude se nám velice těžko ty peníze shánět. 

Já podpořím tady tuto akci, ale upozorním také na názor ekonomického odboru, který se přimlouvá za 

to, abychom zůstali u těch 4 mil. Kč. To je názor zevnitř koalice, předpokládám. 

Nicméně, já jsem pro, abychom tu halu nějakým způsobem ukončili, a aby tady vzniklo zařízení, které 

bude občas sloužit i veřejnosti. 

 

Ing. arch. Horký: 

Když se dívám na podíl vlastních prostředků na výstavbu této haly, který tvoří něco přes 2%, tak je to 

docela dobrý záměr, kdybych byl stavebník, získat 98% financí na výstavbu haly za 43 mil. Kč 

z veřejných zdrojů než mých vlastních. To by se mi také líbilo. 

My jsme podpořili záměr poskytnout dotaci 4 mil. Kč. I to je velmi hezká částka. Když si představím, 

co všechno za ty další 4 mil. Kč, pokud tento záměr dneska projde, se dá postavit, opravit. Čechova 

ulice stála 2 mil. Kč, Kozlovská bude stát také 2 mil. Kč. To všechno bychom neměli, možná 

nebudeme mít, ale úplně nejvíc mě na tom zaráží, ano víme, zdrželi se stavební práce, velmi výrazně 

v poslední době. Zaráží mně na tom to, že se stavebník TK Precheza pustil do záměru, aniž by měl 

zajištěno financování celé akce. Pokud by takto postupovalo město, začalo stavět a nemělo finance na 

něco, kam by se obrátilo? To by opozice hezky divoce skákala, že jsme si dovolili zahájit stavbu a 

nemáme na ni peníze. Jak si toto může dovolit zapsaný spolek? No, přijde za městem, natáhne ruku a 

řekne, dej nám dvakrát tolik. 

Omlouvám se, ale tento způsob nemohu podpořit. 

 

p. Pospíšilík: 

Já to vidím trošku jinak, protože si myslím, že každý člověk, firma nebo skupina, která přinese do 

města 42 mil. Kč, tak by měla být vítána a měla by se jí podat pomocná ruka, protože jsou vzorem pro 

ostatní, že v Přerově má smysl investovat. Já jsem typ člověka, který se na to dívá tímto způsobem. 

Nedívám se na to pohledem člověka v podstatě, že sousedova koza chcípne, mluvím o tomto 

pořekadle. Je tam přes 200 dětí, které tam hrají tenis, jsou tam možná nové reprezentace. Je to hala, 

kterou nikdo neodnese z Přerova. Ta tady zůstane. Deset let nebudou tvořit žádný zisk. Uvolní se nám 

další termíny na vedlejší hale na Spartaku, kam dnes chodí trénovat děti ve 20.00 hodin a ve 22.00 

hodin se vrací zpátky. Takových případů bych mohl uvést více. 

To znamená, já jsem pro tuto podporu, sice mi trošku vadí, že tam není vidět více sponzoringu 

společnosti Precheza, kterou má klub v názvu, což si myslím, že mohlo být také trošku lepší, ale také 

záleží víceméně na vedení města, jestli do smlouvy dá předkupní právo, tak jak to měl SK, nebo to má, 

pokud se poskytne dotace házenkářům, kteří také toto přislíbili. Takže bychom o tyto peníze nepřišli.  

To znamená, že pokud by se podařilo předkupní právo, byla by taková shoda, tak si myslím, že by 

město o tyto peníze nepřišlo. To je vše. 

 

 

Ing. Vrána: 

Já se zastávám velmi často sportu a nebude tomu jinak ani u tenisu. Já zopakuji několik faktů. Já jsem 

o tom hovořil s panem Pospíšilíkem, který teď použil několik argumentů, o kterých jsme se bavili. Já 

s tím naprosto souhlasím. Přerov vždy byl tenisovým městem. Má mnoho kurtů. Vyrostl až později 

vedle Přerova Prostějov, který teď je úspěšnější v několika faktorech díky tomu, že je finančně 

silnější. Nicméně tenisový klub v Přerově má 293 členů, má 203 dětí, má 14 družstev. Přerov se vždy 

pohybuje na prvních třech příčkách, v extralize dosahuje těch nejvyšších výsledků. Přerov doteď 

neměl třeba osvětlený kurt. To už je pomalu i na vesnicích. Přerov přišel před několika lety o halu. Je 

to dobře, je to víceúčelová hala teď, slouží více sportovcům. To je super. Ale ten sportovní klub, to 

vychovávání těch mladých tenistů tím bylo nějakým způsobem dotčeno. 

V momentě, kdy si tady pan Huťka vydupal, nebo já nevím, jak to slušně říct, prostě vyjednal podporu 

na MŠMT a dovezl sem do Přerova 20 mil. Kč, aby si postavil halu, a teď chce nějakou participaci po 
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městě a kraji a kraj mu ji schválil, tak já, já vím, že teď licitujeme o tom, jestli 4 mil. Kč nebo 8 mil. 

Kč, ale já mám za to, že klub dostatečně dobře vysvětlil, proč těch 8 mil. Kč potřebuje.  

Jestli je to podnikání? To opravdu podnikání není. Ten tenisový klub nikdy nevydělával. Ten jenom 

zajišťuje, aby tady mladí lidé, tenisté mohli hrát, dosahovali slušných výsledků. Jestli si myslíte, že 

tím, že postaví halu, bude podnikat, není tomu tak. Je tam desetiletá udržitelnost, kdy ten klub nesmí 

vykazovat zisky. Bude to opravdu sloužit tenistům a široké veřejnosti. 

Já se strašně přimlouvám, aby město tady ten projekt podpořilo. Ta hala už skoro stojí a to, že se 

začalo stavět, bylo způsobeno několika nejasnostmi, které opět žadatelé vysvětlili v průběhu teď 

žádání o tu dotaci. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Já také jsem pro podporu sportu. My jsme ji vyjádřili už na minulém zastupitelstvu, kdy byla tato 

otázka výstavby tenisové haly projednávaná a odsouhlasili jsme 4 mil. Kč. 

Jediné, co mi vadí, je to, že tenisový klub nese název Precheza, dělá jí reklamu a v tom rozpočtu 

Precheza není. Ať dá Precheza ty 4 mil. Kč, když jí tenisový klub dělá reklamu. 

Já samozřejmě budu souhlasit s tím, abychom podpořili tenisový klub částkou 4 mil. Kč, podobně jako 

pan Horký a pan Chromec to tady prezentovali. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Mám to chápat jako protinávrh? 

 

PhDr. Pospíšil: 

Můžeme to chápat jako protinávrh. 

Čili dávám protinávrh, aby zastupitelstvo schválilo částku 4 mil. Kč. Já si nepamatuji to usnesení, 

kterým jsme to schválili v loňském roce. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Návrh usnesení zní, schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8 mil. Kč. 

 

PhDr. Pospíšil: 

Ve výši 4 mil. Kč, jak zastupitelstvo schválilo. Již schválilo. 

Je to zmatečné? 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Ne, ne. To jsme odhlasovali, ty 4 mil. Kč. Teď je následně vysvětlováno proč 8 mil. Kč. Jsme v jiné, 

jak věcně právní, tak i procesní situaci. 

 

PhDr. Pospíšil: 

OK. Tak to nemusíme schvalovat. Promiňte, já jsem vám chtěl vyhovět. 

 

p. Marek Dostál: 

Já si to shrnu. Trošku jsem nepochopil vás, pane Chromec, jestli vy na jedné straně řeknete, že pro to 

jste, ale přitom skřípete zubama, že to je tak, jak to je. Já si myslím, že vy také podnikáte na tom 

vašem SK. Máte tam 3 kurty, tak chápu, že jste trošku v pozici, že vás trošku JISTA válcuje, co se 

týká těch kurtů. Také jste to tam opravil, také nějakým způsobem na tom podnikáte, když to tak řeknu. 

Ale já nechci nějak vysloveně do vás rýt. Jenom jsem nepochopil, jestli vy jste pro a zároveň s tím až 

tak nesouhlasíte. 

Nicméně pane Horký, já jsem vám chtěl říct, vy také jste přišel s tím, že Strojař bude mít nějakou 

soutěž za 5 mil. Kč a vzpomeňte si, dnes už jsme na 9 mil. Kč. Ještě teda ta soutěž naštěstí není 

vyhlášená. Takže tam je také nárůst. Ten příběh měl určitou genezi. Já si myslím, že můžu mluvit i za 

náš klub. Jakékoliv peníze, které přijdou do města a jsou využívány pro mladé, pro nějaký rozvoj, aby 

nám ty děti neběhaly po ulicích, zvláště do sportu, tak to je jenom dobře. Za nás, jsme pro. 
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Ing. Mazochová: 

Já bych chtěla panu Pospíšilíkovi říct, že jsem se také ptala na to předkupní právo a bylo mi 

odpovězeno, že tím, že máme pozemek, tak je to automaticky, že budeme osloveni jako první kdyby 

po deseti letech někdy se rozhodli prodat tu halu. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom poznámku. My jsme zřídili před chvílí právo stavby. To je další faktor, který dost výrazně 

ovlivňuje celou tu situaci. 

 

Ing. Vrána: 

Já bych rád objasnil ještě jednu věc, týkající se společnosti Precheza, a.s.  

Precheza je snad 20 let generálním sponzorem přerovského tenisu. Nedokážu teď sečíst, kolik 

Precheza do tenisu dala. Myslím si, že kdyby nedávala, tak by se přerovskému tenisu nevedlo tak, jak 

se mu vede. Proto já tu otázku, proč Precheza nezasponzoruje tu halu, tak Precheza 20 let 

sponzorovala tenis a já bych bral tu otázku možná trošku jinak. Proč některá jiná silná skupina nebo 

firma v Přerově nezasponzoruje tu halu? Ale to je řečnická otázka. Děkuji. 

 

Pí Tomaníková: 

Náš klub zvažoval tady tuto otázku, protože chápeme náročnost rozpočtu města, ale vzhledem k tomu, 

že ZŠ U Tenisu je zaměřena na tenis, kde jsou naše děti a vzhledem k tomu, že tato hala už je 

v takovém rozestavěném stavu, náš klub podpoří 8 mil. Kč. 

 

Mgr. Rašťák: 

Já bych chtěl také za nás říci několik argumentů, proč podpoříme výstavbu tady té haly a tu dotaci 

města Přerova.  

Argumenty, které tady možná ještě nezazněly, protože je potřeba se podívat i po okolí a zaznělo tady 

Prostějov, srovnatelné město jako Přerov, které co se týká toho sportovního vybavení, tak je o krůček 

dál, než je Přerov. O tenisu ani nemluvě a o kvalitě a velikosti sportovních hal případně hal na tenis. 

Dále se můžeme podívat na Hranice, kde mají srovnatelnou tenisovou halu, mají také halu pro 

házenou a další sportoviště včetně bazénu a aquaparku a podobně. 

Buďme patrioti a postarejme se o občanskou a sportovní vybavenost tady v Přerově a podpořme tady 

ten návrh. 

 

p. Pospíšilík: 

Ještě jsem zapomněl říct jednu věc. Protože když se podíváte, tak pokud nehraje tým nebo sportovní 

klub tu nejvyšší soutěž tak se bez sponzorů a bez podpory měst nebo kraje neobejde. 

Město Přerov má necelých 50 000 obyvatel a v podstatě sportovní kluby a sportovní týmy se bez 

podpor neobejdou. Ten tenis podporu potřebuje také. Tak jako ostatní, kteří od nás podporu už dostali. 

 

Mgr. Přidal: 

Přátelé, já když jsem se zamýšlel nad tím materiálem, tak jsem si připadal jak v milionáři, protože bylo 

to tak 50 : 50. Těch 50% to ve mně mluví příznivec sportu a Přerova. Pamatuji výstavbu, já jsem 

spolupracoval úzce na výstavbě haly Spartaku. Nicméně těch druhých 50% jsem cítil zanedbaný 

majetek města. Základní školy nám chátrají. Nevím, jestli znáte technický stav vnitřku škol. Havarijní 

stav vzduchotechniky ve vyvařovnách škol. Komunikace, chodníky, to co říkal tady kolega Horký, to 

všechno bylo v těch dalších 50%. Já jsem byl na návštěvě u pana Huťky a takto jsem mu to otevřeně 

řekl. Jsem rád, že tady vyslovil velkou podporu náš kolega radní Olomouckého kraje Ing. Vrána. 

Protože já jsem si také vzpomněl na TK Prostějov, který v loňském roce v prosinci dostal 600.000 Kč 

na jednu odpolední akci. Nejde o těch 600.000 Kč, ale byl problém s vyúčtováním a až na základě 

žádosti 106 Mladá Fronta vydolovala, můžete si to najít 23. dubna to bylo vyvěšeno na Olomouckém 

kraji, jak financovala. 

Myslím si, že neřešíme vlastní majetek a chceme investovat dál. Ale nejsem proti tomu. Dneska už 

jsem byl nakloněn 49 : 51. Ráno mně málem ranilo, protože jsem si přečetl, že na národní olympijské 

centrum v Prostějově zastupitelstvo Olomouckého kraje teď v odpoledních hodinách schvaluje zvýšení 

příspěvku z 10.000 Kč na 1.300.000 Kč. To je doplnění bodu dnešního jednání zastupitelstva. 
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Takže já bych chtěl v závěru poprosit, nebo požádat našeho kolegu Vránu, až v Olomouci budou 

v radě rozhodovat, tak aby vědět, že Přerov je Přerov, že tady máme dobrou sportovní tradici, a aby 

ten Olomouc také věděl, že nejsme outcajdři.  

 

Pan Čechál, občan Přerova: 

Já bych tady chtěl trošku polemizovat s těmi názory, které byly krásné pro podporu sportu a budu 

mluvit trošku v řeči čísel. 

Ve finančním výboru nás sedělo 6 a 5 bylo proti. Pouze jediný se zdržel hlasování. Neznám podobně 

negativní výsledek jako pro tuto akci za naše čtyřleté období. Proč jsme takto hlasovali? Jeden 

z důvodů je ten, který v tomto materiálu vůbec není uveden. Když se někdo podíval do roku 2017, co 

toto zastupitelstvo schválilo, tak v celém projektu byl mimo jiné příspěvek 4 mil. Kč z vlastních zdrojů  

TK Precheza. Tento materiál úplně zamlčuje skutečnost, že došlo k výraznému snížení tohoto 

příspěvku na pouhý 1 mil. Kč. Krásné řeči o podpoře sportu jsou hezké, ale tady se chce více po kraji, 

více po městě a samotný tenisový klub dává méně. Přitom tento materiál, který byl předložen panem 

Navrátilem, tuto skutečnost úplně pomíjí. Vůbec o tom nemluví. Proč? Já tomu nerozumím. Myslím, 

že toto byla významná věc v rozhodování finančního výboru, proč tuto akci se rozhodl nepodpořit. Je 

krásné investovat peníze ve prospěch sportu. Podívejme se, jak to dělá Lipník nad Bečvou. Ten 

z veřejných prostředků a z peněz města buduje městský majetek, vybuduje si vlastní víceúčelovou 

sportovní halu. My tady tu přidáme těm, tu přidáme těmto a peníze jdou mimo majetek města. Mohlo 

by být hlasováno o tom, co za něj bude pořízeno, ale peníze jdou opravdu na účet soukromých spolků, 

privátních společností. Mluvit o nějakém předkupním právu je podle mě úplným nonsens, protože 

předkupní právo nám nedává právo na ten majetek. Nám to dává možná právo někdy ten majetek 

získat, koupit si ho. Ale město nezíská žádný podíl v těchto společnostech, v těchto spolcích za to, že 

tam investuje masivní peníze. 

Mně by zajímalo vyjádření zástupců tenisového klubu, proč, já řeknu slovo smělost, proč v podstatě 

chce více peněz od města a kraje a samo chce dávat méně. To by mně opravdu zajímalo. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Stavební práce za poslední 3 roky stouply o 30 až 40%. Na DPH musí odvést téměř 9 mil. Kč. To jsou 

zásadní věci, které limitují stavbu této nemovitosti. 

 

Ing. Kohout: 

Já jsem byl v této věci jeden z těch ve finančním výboru, vlastně jediný, který se zdržel. Pokud si to 

dobře pamatuji. Samozřejmě mně zarazil ten fakt, pak jsem si prošel zápisy, podíval jsem se na žádost, 

ty věci tam byly vysvětleny, já jsem si zašel i za vedením tenisového spolku a snažil jsem se dopátrat 

příčin. Pokud jim vypadl investor, tak to jsem schopen ještě pochopit. Mohlo se to stát. Neklasifikuji 

to jako přímý podvod na město a myslím si, že v následném dopise, který přišel, tuším v pátek, že se 

to snaží nějakým způsobem kompenzovat tím, že nabízí nějakou spolupráci v rámci poskytnutí haly 

k veřejně prospěšným účelům. 

Rozhodování není jednoduché. Ani mě se to nelíbí, malý podíl, který do toho vkládají, ale já v tuto 

chvíli hodnotím proti tomu ještě několik dalších faktorů, a to je, že snaží se v podstatě tady pořádat 

kulturní akce, které jsou známé po celé republice. Myslím, že přitahují svojí činností osobnosti z celé 

České republiky. Je to i propagace města a já si myslím, že by bylo dobré mít s nimi jenom dobrý 

vztah i do budoucna. 

Rozumím tomu tak, že pokud se budeme snažit a pokud tu nabídku přijmeme na tu spolupráci v rámci 

využití té haly, tak můžeme z toho mít prospěch i my, nebo školy, nebo kdokoliv jiný, kdo tam bude. 

Jednou z těch věcí, kterou jsem ještě řešil, bylo i to, že by ubyly kapacity v rámci sportovní haly 

Spartaku, což by mohl být problém, protože by ta hala mohla zastarávat, neudržela by se v provozu, 

ale bylo mi vysvětleno, že kapacitně jsou tak poddimenzovaní, že ji v pohodě vyplní i přesto, že 

postaví další halu. 

To jsou takové faktory, které v tom nelehkém uvažování u mě hrály roli. 

Já jsem v tuto chvíli připravený je podpořit tak, jak to tady leží. 
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Ing. Tomáš Dostal: 

Já osobně se přikláním k částce 4 mil. Kč, kterou jsme už dříve schválili. Pokud bude hlasováno o 

protinávrhu, jak je napsáno na tabuli, tak se k němu přikloním. 

Odbor ekonomiky tam samozřejmě popsal, že ty další 4 miliony se dají využít samozřejmě někde 

úplně jinde. Město nejsou jenom sportovní haly, ale jsou to komunikace, zeleň a všechno ostatní. Chci 

upozornit ještě na jednu věc, že tato hala je první etapa, následovat bude ještě druhá etapa. 

Předpokládám, že bude následovat ještě nějaká další žádost někdy v budoucnu. Takže ty dotace tady 

TK mohou ještě stoupnout. 

 

Ing. Kohout, faktická: 

Já bych chtěl v rámci faktické ozřejmit, že není potřeba dávat protinávrhy na 4 mil. Kč, protože ty již 

schválené jsou. Tudíž se stačí nepodepsat pod návrh 8 mil. Kč. Je to v tomto případě jenom zmatečné. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych to chtěl upřesnit. To byl jenom schválený záměr. 

 

p. Neuls: 

Já hovořím samozřejmě především za sebe. Já jsem se o tom zmínil na radě, kde jsme probírali tuto 

záležitost, radní znají můj názor na celou situaci, na celou věc. 

Několikrát tady zazněl pojem bývalá hala, nebo hala, kterou dnes obhospodařuje Spartak Přerov. Tu 

halu celá léta právě měl v gesci tenisový klub, který se o ni staral, myslím si, že jako dobrý hospodář. 

A hala dnes patří někomu úplně jinému. To je jedna z věcí, která mi vadí. Já jsem tam častým 

účastníkem. Hala má dnes velké problémy, protože není obhospodařovaná tak, jak bychom si 

zasloužili. My jsme plátci, nejsme tam zadarmo, protože pokud znáte tenis jako takový a znáte 

tenisový areál, tak ten je velmi rozsáhlý, je to jeden z největších areálů, který je v České republice a 

patří i právě i spodní část, která patří tenisovému klubu Přerov. Horní část je TK Precheza.  

Hala, která je dnes k dispozici, tak je v takovém stavu, jak se o ni stará provozovatel. 

Z mé strany, znovu opakuji, to podpořím, ten návrh, který je na 8 mil. Kč. 

 

PhDr. Pospíšil, faktická: 

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo schválilo záměr na dotaci 4 mil. Kč a odbor ekonomiky už má tu 

částku pro tento účel rezervovanou, stahuji tento protinávrh. 

 

Pan Huťka, TK Precheza, občan Přerova: 

Chci říct, že TK Precheza musel koupit od Spartaku šatny na horních dvorcích za necelých 2,5 mil. 

Kč, to byla první investice, kterou jsme dělali. Kromě nynější investice 1 mil. Kč jsme už zaplatili za 

smlouvu o právu postavit stavbu městu 850.000 Kč. Za projektovou dokumentaci k územnímu a 

stavebnímu povolení jsme vydali 1 mil. Kč. 

K tomu, že jsme odvážně začali stavět – my jsme neměli skoro jinou možnost, když jsme chtěli 

zabojovat za tu halu, protože podmínkou té dotace MŠMT bylo, že stavba bude dokončena do konce 

letošního roku. Kdybychom nezačali v únoru, tak bychom to nestihli. Jinou možnost jsme neměli. My 

jsme rozpočtová organizace a začínáme každý rok s nulou a končíme s nulou, tak je velice složité pro 

nás sehnal nějaké 2 nebo 3 miliony korun. To na vysvětlenou, proč je naše spoluúčast 1 mil. Kč. 

Jestli máte dotazy, jsem připraven odpovědět. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Myslím, že dotaz žádný není. 

 

Paní Kajanová, občanka Přerova: 

Já mám dotazy. Nebudu tenis ani hanit, ani ho obhajovat. Je dobře, že hala má sloužit i pro veřejnost. 

Myslím si, že by bylo asi dobré, aby zaznělo z úst žadatelů, jakou formou by umožnili, aby ta široká 

veřejnost mohla využívat tu novou halu. 
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Pan Huťka, TK Precheza, občan Přerova: 

Ta hala bude v prvé řadě sloužit mládeži, závodnímu a vrcholovému tréninku, ve večerních hodinách 

rekreačním hráčům a dovedeme si představit, že budou určeny třeba 2 nebo 3 víkendy, kdy si některá 

škola může udělat svou akci v této hale bezplatně, za naší finanční spoluúčasti. Další konkrétní 

záležitosti je složité abych teď vymýšlel. Myslím si, že by to bylo tímto způsobem možno. 

 

Paní Kajanová, občanka Přerova: 

Bylo by dobré, toto zakomponovat do těch smluv, když už se o ty finance žádá. Nejenom, že se to 

řekne někde, někde do nějakých médií. Ale možná ta média když to uslyší, tak to bude jasné. 

Asi by nebylo od věci, aby smlouvy zaštiťovaly tady ty informace, aby samozřejmě i ta druhá strana 

byla postižitelná v případě, že by to neplnila. 

Jinak nemám vůbec nic proti tomu, aby ty prostředky byly poskytnuty v případě, že toto tam bude 

zakomponováno. 

 

Pan Huťka, TK Precheza, občan Přerova: 

My s tím nemáme sebemenší problém, abychom konkretizovali některé body spolupráce s městem a 

s veřejností. Není sebemenší problém z naší strany. 

 

Mgr. Přidal: 

Nevím, jak dneska dopadne rozhodnutí krajského zastupitelstva. Neuvažujete o tom, že byste zkusili 

ne 4 mil. Kč, ale třeba ještě 1 mil. Kč, abychom viděli. Neuvažujete ještě požádat kraj? 

 

Pan Huťka, TK Precheza, občan Přerova: 

Je to složité, dneska. Ještě jsme neměli ani možnost nějakým způsobem zareagovat. Ještě jsme o tom 

neuvažovali. 

 

Pí Jandová: 

Já dávám protinávrh: dotace ve výši 5 mil. Kč. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Paní Jandová dala protinávrh poskytnutí dotace ve výši 5 mil. Kč proti původnímu návrhu dotace ve 

výši 8 mil. Kč, tak jak předložil Bc. Navrátil a ten návrh je návrh rady města. Abychom ještě si 

uvědomili, čím vším ty návrhy a ten proces prošel. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Návrh, ten původní, abychom hlasovali napřed o 8 mil. Kč a teprve potom abychom hlasovali o 5 mil. 

Kč. Dávám protinávrh: 8 mil. Kč. Abychom hlasovali nejdříve o 8 mil. Kč. Dávám návrh. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Vždycky hlasujeme podle jednacího řádu o protinávrhu, tak respektujte jednací řád, pane zastupiteli, 

jako všichni ostatní. 

Uzavírám diskusi. 

Nechám hlasovat o protinávrhu paní Jandové. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pí Jandové (dotace 5 mil. Kč): 4 pro, 16 proti, 13 se zdrželo, 1 nehlasoval, 

1 omluven (p. Zácha). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 25 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 1 omluven (p. Zácha). 
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1163/40/6/2018 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 

2018 - 2019, jehož znění včetně příloh je součástí důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2018 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Po přečtení materiálu jsem nezaznamenal nikde řešení problému, a to je na Kopaninách celého 

sportovního areálu, kde celý fotbalový stadion v podstatě dneska chátrá, pozemky jsou různých 

majitelů, je tam velký problém, co se týká víceméně chátrající tribuny a dalších věcí a nevidím tam ani 

náznak toho, že by se to nějak mělo řešit. Aspoň nějakým náznakem by to v tom materiálu mělo být 

uvedeno a mělo by se to nějakým způsobem už rozseknout.  

 

Náměstek primátora Bc. Navrátil: 

Jelikož bude končit funkční období zastupitelstva, my jsme opravdu tento plán sportu koncipovali 

jenom na dva roky. Já nechci příští zastupitelstvo zavazovat tím, jak bude postupovat ve věci u 

plaveckého areálu. Proto je to koncipováno na 2 roky a nemyslím si, že v roce 2019 bychom uměli se 

domluvit a ten areál dát do pořádku. Proto je to na 2 roky. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já jenom konstatování situace. Komunikaci se Spartakem Přerovské strojírny není jednoduchá. 

Majetkoprávně, formálně, právně. Jednáme, situaci hodnotíme a pravděpodobně nové zastupitelstvo 

bude muset k tomu nepochybně přijmout kategorický závěr. To se týká i bývalé tenisové haly, to se 

týká tribuny, to se týká všech sportovišť a hřišť. Dotýká se to i loděnice a dalších a dalších širších 

majetkoprávních a pozemkových souvislostí. To je zbytečné se k tomu teď vracet. Nemáme na to sílu, 

protože k tomu potřebujeme druhou stranu. Ta je ochotna s námi jednat a diskutovat především o 

cenách, směnách pozemků ve vzájemných souvislostech. S cílem zajistit podmínky pro sport v městě 

Přerově. To je vše. Já víc k tomu neumím říct.  

 

p. Pospíšilík: 

V tomto materiálu jsou uvedené všechny věci, které se udály za poslední 3 roky. Vím, že se v této věci 

něco děje. Ale není tam uvedeno vůbec nic. To znamená, alespoň nějaké závěry z těch jednání by tam 

měly být uvedeny, nebo alespoň nějaké konstatování. Nic víc. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 17.36 – 17.51 hodin 

 

 

 

 



33 

 

 

7. RŮZNÉ 

1164/40/7/2018 Zpracování urbanistické územní studie rozvoje místní části Dluhonice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpracovatel Ing. Tomáš Tužín, člen Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá radě města Přerova zpracování urbanistické 

územní studie rozvoje místní části Dluhonice, s důrazem na řešení dopravní obslužnosti v místech, 

dotčených změnami v rámci staveb „D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov“ (investor ŘSD ČR) a „Žst. 

Přerov – 2 stavba“ (investor SŽDC s. o.). Součástí studie bude i její veřejné projednání s obyvateli MČ 

Dluhonice, a zohlednění výsledků projednání do výsledků urbanistické územní studie. 

 

 

Diskuse: 

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

Už v roce 2006 se schválila změna územního plánu, byla to změna 6805 a jmenovala se modernizace 

železniční trati. Ta změna spočívala v tom, že v tom roce 2005 už byla zpracovaná hluková studie 

s dopadem na zástavbovou lokalitu v Dluhonicích. 

V roce 2005 – 2006 začínalo SŽDC zpracovávat dokumentaci na tuto rekonstrukci. Podkladem pro 

zhotovení té dokumentace byla urbanistická studie místní části Dluhonice. 

Já poprosím o promítnutí výňatku z prezentace. Ta analýza řešení vlastně byla poprvé představena 

4.5.2005 na společném jednání  zástupců vedení města a Dluhonic. To znamená, že to, co vidíte tam to 

modře, byla ta lokalita pro tu zástavbu, to vpravo je lokalita Záhumenní, to vlevo je lokalita Trávníček, 

to vpravo jsou plochy pro sportoviště. Na té lokalitě Záhumenní bylo možno a lze postavit 38 

rodinných domů, na Trávníčků 21 domů, tedy byly představeny určité varianty. 

Musím říct, že tyto studie byly vždy součástí prezentace při setkávání vedení města s občany 

Dluhonic. Bylo to v lednu 2007, dubnu 2007, květnu 2011, dubnu 2013. Při projednávání tedy té 

změny územního plánu, tehdy to nebyl místní výbor, byla to komise, tak ta požadovala realizaci 

protihlukových stěn, které v projektové dokumentaci zkrátka jsou. 

Jak postupoval čas tak místní výbor dal požadavek ve věci územního rozvoje a územního plánu 

v podstatě dopisem na pana primátora, to bylo v srpnu 2015, s tím, že tam bylo psáno, že ty stavby, to 

znamená ta dálnice a ta stanice vyvolají změny územního plánu a to bude potřeba nějakým způsobem 

sladit a udělat v další urbanistické studii. 

Když investor udělá nějakou komunikaci, která není v územním plánu, to neznamená, že ji nemůže 

provést. Tam akorát ztrácí dejme tomu potenciální výhodu, že to není veřejně prospěšná stavba, že 

případně nemůže provést vyvlastnění, musí se dohodnout s majiteli pozemku a tu stavbu potom může 

zrealizovat. 

Tehdy tím dopisem se zabývala rada, to bylo v tom srpnu 2015. Bylo tam psáno, že nepamatuje město 

na protipovodňové opatření Dluhonic. Zas tam bylo nějaké vysvětlení, že ta protipovodňová opatření 

jsou součástí územního plánu s tím, že se chystá v září 2015 jednání s ministrem Ťokem a se zástupci 

SŽDC. To jednání proběhlo 11. září 2015. Ta debata se tehdy přesunula na problém dálnice, takže tam 

prostor ohledně SŽDC moc nebyl. Investor SŽDC představil tu rozpracovanou dokumentaci ještě 

v březnu 2017. Tehdy byl problém se souběžnou komunikací podél té trati, že je blízko trati, že bude 

problém, pokud tam někdo něco bude vyhazovat z vlaku a podobně.  

Já chci reagovat, v tom materiálu je napsáno, že město podporuje výstavbu velkých dopravních staveb 

za každou cenu. Bylo přislíbeno, že o těch požadavcích je možno diskutovat a snažit se vyjednat ty 

záležitosti příznivější či kompromisnější řešení. Rada se tím zabývala, tehdy uložila náměstkovi 

Košutkovi a Ing. arch. Horkému jednat se SŽDC s cílem zapracovat tyto požadavky občanů v co 

možná maximální míře do těch projektových dokumentací. Tomu jednání jsem byl také přítomen. 

Bylo to v říjnu 2015. To jednání bylo, dejme tomu, ve vypjaté atmosféře. Něco se tam domluvilo 

s tím, že budou tam pro přechod těch chodců lávky, že budou rozvinuté rampy. Tehdy nechtělo SŽDC 

budovat nadjezd u výhybny. Poprosím o promítnutí dalšího sladu, týkajícího se potom té 
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dokumentace. Potom se rada zabývala výsledky toho jednání s tím, že potom ještě uložila panu 

primátorovi jednat se zástupci ministerstva dopravy. My jsme celý elaborát zpracovali, dali jsme ho 

přímo ministru dopravy panu Ťokovi. Stanovisko ministerstva dopravy bylo takové, že požadavky pro 

plnohodnotné nahrazení stávajících křížení podchodem pod železnicí u rozvodny a silničním 

nadjezdem v místě výhybny jsou maximalistické, investičně velmi náročné a ohrožují ekonomickou 

náročnost a efektivnost celého projektu. Nakonec při dalších jednáních se podařilo, pokud se podíváte 

na snímek, na pravou stranu se podařilo ten silniční nadjezd tam vrátit. Sice v podobě trošku odsunuté. 

Pro orientaci vlevo je vidět nový nadjezd, který se v podstatě realizuje místo toho šikmého, který tam 

také vidíte, s tím, že pro chodce je navržena lávka, uprostřed je lávka u tzv. rozvodny, nebo měnírny, 

pokud to chceme nazvat a potom vpravo, to je ta výhybna, kde je ten silniční nadjezd.  

Musím ještě reagovat na to, že město požaduje prověření variant od projektantů uvedených staveb. Jak 

to říct, my nemáme jinou možnost, než v podstatě při těch jednáních argumentovat a chtít od těch 

projektantů prověření určité nebo takové varianty. Jde o to, že ty liniové stavby jsou projekty finančně 

náročné, několikamilionové a podobně. Například, ten úkol z minulého zastupitelstva, který byl, že 

máme prověřit, nebo poptat jestli je možné udělat buď lávku v té ulici u rozvodny, nebo ten podchod 

pro cyklisty a pro pěší, máme v současné době podle průzkumu trhu 2 nabídky od určitých 

společností, je tam částka 400.000 až 500.000 Kč bez DPH, lhůta dodání 3 až 4 měsíce. To jenom 

taková zajímavost. 

Já v této chvíli skončím a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Děkuji. 

 

Ing. arch. Horký: 

Já jsem v materiálu zmiňován, tak jen doplním informaci, že fakulta v té době neměla zájem o takovou 

spolupráci, tak se to bohužel nekonalo. My jsme potom zkoušeli v rámci IOPU zpracovat územní 

studie veřejných prostranství na návsi několika místních částí, mezi jinými to byly Dluhonice. Veřejná 

zakázka byla vypsána dvakrát, bohužel požadavky projektantů byly finančně velmi vysoké a nebylo to 

finančně kryto a pak bohužel došlo ke zrušení tohoto dotačního programu, ze kterého to mělo být 

financováno.  

Přesto si myslím, že Dluhonice, stejně jako jakékoliv jiné místní části a koneckonců i město samotné 

si zaslouží bližší urbanistické prozkoumání, ale nemyslím si, že urbanistická studie je dostačující. Měli 

bychom jít spíše cestou územní studie, jakožto územně plánovacího podkladu, který má přece jenom 

jistou směrnou funkci, bude zaveden do centrální evidence a stavební úřad přihlédne při rozhodování 

v území právě k této územní studii. 

Proto bych si dovolil protinávrh: slova urbanistické studie budou nahrazena slovem územní 

studie. Je to terminus technicus ze stavebního zákona. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Jinak ten text zůstává stejný? 

 

Ing. arch. Horký: 

Ten text může zůstat stejný. Pro jednání s občany je v pořádku a měli bychom jednat samozřejmě i 

s investory těch velkých staveb. To je také v pořádku, získat od nich podklady pro zpracování těchto 

studií. 

 

Ing. Tužín: 

Ve stručné reakci, pan Gala nám to tady popsal vyčerpávajícím způsobem. Já bych velice stručně 

okomentoval jeho slova asi takto. Já vůbec nechci otevírat nějakou strašně širokou polemiku o tom, 

kde má být jaká lávka. To právě má řešit ta studie. My se bavíme o tom, že by bylo dobré, aby byla 

zadána, nikoliv o tom, abychom ji tady začali řešit místo projektantů a začali se bavit o tom, kde 

konkrétně má být co a proč to tam není a kde to mělo být. To bychom tady mohli sedět ještě dalších 

pár hodin. 

Bylo tady argumentováno jakousi starší studií, která tam zahrnovala jakousi starší výstavbu. Já to 

vnímám jako dvě absolutně oddělená témata. To téma té studie, kterou tady ukazoval pan Gala, to 

byly ty obrázky s těmi novými domečky. To je jakýsi rozvoj na té straně Dluhonic, kde logicky 

nebude ani železniční koridor ani dálnice. Tam je volný prostor, tam se Dluhonice mohou rozvíjet a 

někdy někdo namaloval, že tam prostě taková zástavba bude možná. To je hezké, není to v žádné 
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kolizi, nicméně já chci řešit přesně opačnou stranu Dluhonic. Já chci řešit právě tu stranu, která bude 

dotčena koridorem a která bude dotčená dálnicí, protože i tam jsou domy, které zůstanou v těsné 

blízkosti těchto dopravních staveb a budou určitě jakýmsi způsobem dotčeny. V podstatě jsou to studie 

dvě, které řeší stejnou lokalitu z hlediska katastru, ale ve skutečnosti jsou asi od sebe kilometr a asi na 

sebe nenavazují. 

Asi bych ještě zmínil takovou věc, a to by byla otázka. Když tedy už v roce 2005, 2006, 2007 – pan 

Gala tady zmiňoval ty termíny, jak to bylo opakovaně projednáváno, už existuje jakási jasná vize 

nějakého rozvoje podle nějaké studie, tak jak bylo pokročeno? Když je to věc stará deset let, tak bych 

se zeptal, jestli už někde existují ty komunikace, u kterých mají vzniknout ty domy, jestli už je to 

zasíťováno, připraveno, aby ti lidé, kteří budou v té dotčené části těmi demolicemi, se tam mohli 

přestěhovat a postavit si tam ty domy. Protože mám informace, že ta příprava té infrastruktury vázne a 

mám informace, že vázne v tom směru, že magistrát jaksi nechystá zavčas, nebo možná odmítá chystat 

tu infrastrukturu tak, jak ta studie naznačila. 

Poslední věc co zmíním je to, co zmiňoval pan kolega Horký. Pokud jsem špatně formuloval název 

studie tak se omlouvám. Já nejsem mistr studií. To nechávám kolegovi Horkému. Já se zabývám spíš 

realizačními dokumentacemi a dozory. Já jsem spíše ten praktik a méně vizionář studií. Nicméně, 

pokud tato studie, tak jak ji definoval v protinávrhu pan Horký, splní ten účel, tak jak jsem jej popsal 

v důvodové zprávě, tak klidně podpořím tento jeho protinávrh. Zatím vše. 

 

Ing. Kohout: 

Spíše takovou faktickou, ale dávám to do normální. Já bych byl rád, kdyby tyto poměrně složité 

návrhy s poměrně významnými dopady obecně na město a na území, aby byly předjednány 

s dotčenými orgány. Aspoň písemně, aby tam byla ta zpráva, ať je možné se na zastupitelstvo 

připravit, doptat se, když tak. Protože toto je takové vystřelení z boku a není k tomu v podstatě nic, 

jenom názor předkladatele. Mohlo se to trochu prokonzultovat. To je fakt jenom k jádru věci. 

 

p. Pospíšilík: 

Já chápu občany Dluhonic, že jsou netrpěliví. Jestli nám tady Ing. Gala, vedoucí odboru mluvil o tom, 

že se jedná od roku 2005 a dnes máme rok 2018 a do Dluhonic se dostaly jenom peníze, které jsou na 

hlavu, anebo ty, které tam investoval VAK, tak je plně chápu. 

Já jsem byl před třemi týdny na dětském dnu v Dluhonicích a spousta z nás lidí si myslí, že ta lokalita 

je někde na periferii města, a že chemička, dálnice, průmyslová zóna, že to je mimo náš rámec zájmu. 

Kdybyste viděli, kolik tam bylo mladých lidí a dětí. Byl jsem příjemně překvapen, že ty Dluhonice 

žijí, žijí příjemným životem, je to komunita, která táhne za jeden provaz a je schopna se porvat s tím, 

co se tam dneska děje. 

Ještě jednou říkám, není to lokalita na odpis. Má smysl do ní investovat, je to lokalita, která by se měla 

rozvíjet. 

Jestli od roku 2005 lidé slyší, slibujeme, slibujeme, slibujeme, a nic se neděje a jedině ty peníze, které 

si oni získají na to, kolik je tam obyvatel a jiné tam nejsou. Když se do té lokality pojedete podívat, tak 

je to druhé nejhorší místní část v Přerově po Penčicích. Myslím si, že má smysl tyto lidi tam podpořit. 

 

Ing. Pavel Ježík, předseda místního výboru Dluhonice: 

Já bych navázal na svůj příspěvek, který tady byl na minulém zastupitelstvu. Dodatečně vám ještě 

děkuji za to, že jste schválili usnesením to, že nějakým způsobem se tam má začít, takovým 

progresivním způsobem řešit závažná věc, která se dotýká nás všech tady v Přerově. Ovšem 

samozřejmě, je to jeden detail. Pan Gala nás tady všechny oblažil takovou prezentací, která je stará 

vlastně, která neřeší to, co vlastně chceme řešit. Když se podíváme na návrh usnesení, tak tam čteme: 

„s důrazem na řešení dopravní obslužnosti v místech dotčených změnami“, takže ten příspěvek byl 

v celku obsáhlý a zbytečně. Tady jde o to, že vlastně, jak už jsem možná naznačil minule, stavba 

koridoru zasahuje do území Dluhonic způsobem, který územní plán neřešil a řeší si to po svém, 

protože k tomu má nějaké důvody, a protože má nějaké závazky a povinnosti. My jsme samozřejmě 

chtěli, ať se dořeší přesně, jak to bude a řeší se to způsobem, že SŽDC ústy svého projektanta předloží 

něco, a tak to bude. Pak zjistí, že tam mají nějaký renonc, předloží změnu a prostě tak to bude. A pak 

se zjistí další renonc, předloží se třetí varianta a prostě tak to bude. Je to jediné možné řešení. Což je 

stanovisko, které je pro nás běžné občany nepřijatelné. A do toho se nám tam vlastně umístí dálnice, 
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která také nějakým způsobem zasahuje do komunikací, které tam jsou teď, a které tam kvůli dálnici 

nebudou. Postupem času, protože se tím zabývám dvacet roků a sleduji vývoj těch dokumentací, 

zjišťuji, tady ta komunikace tady nebude, shodou okolností třeba je to jedna, která prošla správním 

řízením o rušení komunikací, což jsme samozřejmě připomínkovali, že s tím nesouhlasíme, že to bude 

bez náhrady. V průběhu času jsem zjistil, že tam nějaký návrh je, ale ve finále zjišťuji, že 

dokumentace pro územní rozhodnutí dodatečné, že už tam zase ta komunikace náhradní není. To je 

přesně to, co mi teď právě chceme, lhostejno, jestli tomu budeme říkat urbanistická nebo územní 

studie, ale prostě dokument, který bude závazný a kde bude určeno, jakým způsobem dojde k těm 

náhradám, které tam teď jsou. 

Viděli jste tam dokumentaci, kde, to už jsem možná také říkal posledně, jsou tam 3 silniční křížení 

přes železnici a náhradou měl být v původním návrhu pouze nadjezd, který je úplně mimo Dluhonice. 

Měla tam být souběžná komunikace podél železnice, která by tohle všechno měla řešit. Což bylo 

obecně nepřijatelné a nakonec to ani nemohlo být realizované. Proto se tam objevil druhý nadjezd, 

který bude náhradou toho starého, ale ne proto, že byste to tady asi delegace vyjednali, ale proto že to 

potřebuje skutečně SŽDC. To je neoddiskutovatelné. Protože na to přišli sami. 

K tomu, co pan Gala ve vašich podkladech zmínil něco o tom, že územní plán je jedna věc a není 

potřeba, aby tam všechno bylo zahrnuto, ale já se ptám, že územní plán je závazný dokument a mám 

pocit, že celá řada změn územního plánu je vám předkládána a je schvalována. Naposledy je to kousek 

silnice u výstaviště, který podle územního plánu, byl někde u Žebračky, teď bude přes výstaviště a je 

to předmětem územního plánu. Usnesením zastupitelstva schvalujete změnu územního plánu.  

Další bych mohl citovat okružní křižovatku, která je teď jak je stavba mostu, křižovatka Dluhonská, 

Polní, Tržní a změnou územního plánu došlo k tomu, že tam bude okružní křižovatka. Nevidím důvod, 

proč by se nemohl nějakým způsobem vypracovat dokument, který bude závazný a bude to změna 

územního plánu, kde budou tyto komunikace náhradní výstavby jednoznačně dané. Proč někde je to 

potřeba a v Dluhonicích to potřeba není, protože tam to za nás udělají páni investoři. A jestli je tady 

nějaké pochybení o tom, já mám pocit, že vedoucí odboru se snaží zastupitelstvo ovlivnit tak, že všude 

jsou problémy, problémy. Já si myslím, že úředník je zaměstnancem magistrátu s tím, že je platíme 

proto, aby hledali řešení a ne aby hledali problémy a demonstrovali problémy. 

I to, co teď potřebujeme my, ty dopravní závislosti, které tam v Dluhonicích budou a které budou řešit, 

kudy ti lidé se dostanou z jedné strany na druhou, ať jde o dálnici nebo o železnici, tak toto 

samozřejmě může vyřešit ten investor. Běžně se to děje za peníze státních institucí a státních 

investorů, ale děje se to v mechanismu asi jiných obcí a byl jsem toho svědkem, že to tak skutečně 

funguje a ta obec vlastně do toho skutečně nemusí dát ani fenik ze svých prostředků. Vidím, že mi 

vypršel čas, já se odmlčím, ale bude-li mi dáno ještě slovo a budou-li na mně nějaké dotazy, velice rád 

je odpovím. 

 

Ing. Kohout: 

Já se v tom snažím vyznat a v tuto chvíli chápu tento návrh tak, že to nějakým způsobem pomůže 

Dluhonicím vědět dopředu, jak se budou rozvíjet, jak se budou plánovat komunikace. 

Já mám ale úplně jinou otázku, já bych cestou předsedajícího oslovil předsedu místního výboru a 

zeptal se ho na jednoduchou a prostou věc. Jaký soubor požadavků odblokuje patovou situaci okolo 

dálnice a urychlí její výstavbu, kterou zbytek Přerova, dálnice myslím, kterou Přerov potřebuje jako 

sůl. Toto by mě zajímalo. Klidně ať to přijde jako soubor požadavků, odmáváme to tady, hotovo, 

otapetujeme se studiemi, ale ať už se pohneme dopředu a nejsme kousnutí pořád v nějakých 

marginálních sporech. Toto je pro mě klíčové sdělení. Děkuji. 

 

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

Já zkusím rychle. Poprosím ještě jednou o obrázek. O foto mapu. Já jsem hovořil o tom územním 

plánu, v podstatě o změnách územního plánu a o těch záležitostech, které tady jsou. 

Znovu to řeknu takhle, pokud investor tam zrealizuje ten nadjezd, který vidíte v té levé části toho 

obrázku, znovu říkám, není to v rozporu s územním plánem, on to může zrealizovat, říkám, ztrácí tam 

výhodu veřejně prospěšné stavby, výhodu případného vyvlastnění. Pokud se domluví s majiteli 

pozemků, může tam tu stavbu zrealizovat. Investor šel touto formou, že zkrátka si to domluví 

s majiteli pozemků, to znamená, na základě toho potom může získat stavební povolení a neznamená 

to, že je to v rozporu s územním plánem.  
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Já se přiznám, že minule jsem pochopil, že ta kontroverze s tou rozvodnou, při minulém jednání 

zastupitelstva, tak jsem předpokládal, že když bylo uloženo radě, že má udělat studii na tu rozvodnu, 

tak uděláme tu studii na rozvodnu a v podstatě ty třecí plochy se z těch 99% nějakým způsobem 

vyjasnili. Protože pokud se podíváme na to napojení na tu silniční síť, to se děje všechno v té části 

Dluhonic u té trati. Tam další souvislost na základní komunikační systém Dluhonic žádný v podstatě 

nevidím. 

Dálnice je od roku 2006 v územním plánu, tak jak v podstatě je podle územního řízení, to je ta čára, 

jak vidíte, shora dolů v té levé části. 

Já se přiznám, že když bylo to jednání s ministrem Ťokem a to tam bylo nadneseno, tak i pan ředitel 

Fiala řekl, co se vlastně chce. Jestli by se chtěl tento výkres, tak oni samozřejmě na základě konečného 

řešení ten výkres samozřejmě s tou dálnicí s tím SŽDC mohou dodat. A zopakuji, ta souběžná 

komunikace tam je i v této fázi. To znamená, že pokud se podíváte na tu levou stranu, ta souběžná 

komunikace tam je po tu měnírnu a je součástí té dokumentace. 

 

Ing. Pavel Ježík, předseda místního výboru Dluhonice: 

Pane vedoucí, prosím vás. My jsme to sepsali, protože se to po nás chtělo už v roce 2015, tak si to 

přečtěte a je to tam jednoznačně napsáno. To že se posledně usneslo, že se musí udělat studie, že by se 

měla udělat studie, nějakým způsobem se překoná cyklostrasa v lokalitě u rozvodny, tak to byl jeden 

bod, jeden zádrhel. Mě překvapuje, že vás uspokojilo to, že je to jediný zádrhel. Těch zádrhelů je tam 

celá řada a je to mnohokráte sepsáno a zasláno směrem na magistrát, tak já nevím, jak už s vámi máme 

komunikovat. My podáme žádost a odpovědí nám je, když budeme mít zájem, tak se to provede. Tak 

já nevím, kolikrát člověk má podat žádost, aby si někdo jednak uvědomil, že to skutečně je žádost, a 

že to chtějí a potřebují to ti lidé. 

Tak to máme 3 roky a prostě se neděje nic. Všechno se to mohlo vyřešit tím, že ti projektanti skutečně 

budou brát zřetel, že tady jsou nějaké střety a že tady skutečně bydlí občané. Já skutečně nerozumím 

tomu, proč je to v této situaci. Jestli tady pan Kohout má nějakou potřebu, tak já připomenu jednu věc. 

Myslím si, že toto jste na radě už mnohokrát projednávali, a když už tady máme tu prezentovanou 

studii lokality zástavby, tak tady byla, všem zastupitelům to musím říct, byl tady udělen návrh řešení, 

který byl projednáván na radě v březnu loňského roku a v té lokalitě se navrhovalo, aby se náhradní 

výstavba, která teď blokuje občanské a rodinné domy, která teď blokuje tuto dálnici, tak aby tam 

město začalo zřizovat postupnými kroky dokumentace k tomu, aby se tam mohli zainvestovat ty 

inženýrské sítě podle této studie a podle územního plánu, kde ty objekty mají být, aby se vyřešil 

problém, který je tady nebetyčný na té dálnici. Rada tohle zamítla k němému úžasu těch majitelů, 

k němému úžasu ze strany ŘSD a ani to nepředložila vám zastupitelům, abyste to mohli projednat a 

nad tím problémem se zamyslet. 

Tady na zastupitelstvu se dodatečně rozdávají miliony na sport, na všechno možné, na parkování pro 

civilní občany, kde budou třeba v Předmostí garážovat svá auta za peníze všech daňových poplatníků, 

ale budete mít garáže. Ale takhle jste mohli mít vyřešený problém a koaliční rada ho smetla ze stolu. 

Co chcete teď řešit? Jsou to věci staré a já nevím, jak bych tomu mohl víc pomoct. Děkuji. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého (formulace – územní studie): 27 pro, 1 proti, 6 se 

zdrželo, 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

Hlasování o celém usnesení: 28 pro, 6 se zdrželo, 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1165/40/7/2018 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a 

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

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2018 
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Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Vladimír Puchalský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, a to dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1166/40/7/2018 Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov 

VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulic v Přerově takto: 

 

a)  ulici v části Přerov I – Město, katastrální území Přerov, p. č. 5466/310 pojmenovat názvem 

Hvězdná 

b)  ulice v části Přerov VI-Újezdec, katastrální území Újezdec u Přerova , p. č. 1259 pojmenovat 

názvem Obilná  

c)  ulice v části Přerov VII-Čekyně, katastrální území Čekyně -  

     - č. 1)  p. č. 271/22 pojmenovat názvem Štěpnice 

     - č. 2) p. č. 783/10 názvem Nad Roklí 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

1167/40/7/2018 Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při 

přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. 

etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“ 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě         

a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace 

Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (p. Zácha). 
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1168/40/7/2018 Stanovení počtu zastupitelů 

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

Přerova. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje nepřijalo návrh usnesení stanovit v souladu s § 

67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 

Zastupitelstva města Přerova na volební období 2018 - 2022 na 31. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Já bych poprosil, protože na to mohou být rozporuplné názory, abychom hlasovali tajnou 

volbou. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Slyšeli jste návrh, který obohatil pan Horký o formu tajné volby. 

Usnesení bude znít: stanovuje tajnou volbou. 

I k tomu návrhu usnesení včetně tajné volby otevírám diskusi. 

 

p. Břetislav Passinger: 

Občané města Přerova, už dlouho jsem neslyšel takový populismus. Strašně se mi líbí, že před 

volbami, které budou za chvilku, někdo tady navrhne snížený počet zastupitelů o 4. Je to úspora, která 

možná bude rovna ročnímu příjmu polovičce, možná ani ne jedné třetiny příjmu úředníka. Nemyslím 

si, že my jsme tady, a teď použiju slova pana Kohouta, strašně se mi líbí, mně připadá, že ten 

předkladatel Jan Horký, zpravodaj, navrhovatel i zpracovatel takovým způsobem má pocit, že my to 

odmáváme. To slovo se mi, pane Kohoute, strašně líbilo. Já totiž někdy fakt mám pocit, že tady 

máváte. Protože pokud bych chtěl opravdu zrušit 4 zastupitele, tak zruším 8 úředníků, kteří budou 

přijati na posílání obálek na měření rychlosti na komunikacích a je to 8 krát 30.000 Kč nebo 25.000 

Kč, tak si to každý spočítá za jeden měsíc. Kdybych chtěl uspořit.  

Na druhé straně nedokážu pochopit, že můžete předložit takový materiál, když konkrétně jste před 

měsícem za 15 mil. Kč prodali objekt, který se původně koupil za 22 mil. Kč. To je 7 mil. Kč. Vy 

hážete miliony sem a tam. To asi nejsou vaše miliony. Kdybyste měli být, jak říká pan primátor 

správně, řádnými hospodáři, tak s takovými penězi určitě byste tak nepohybovali. 

Nemohu s vámi souhlasit už z toho důvodu, že si myslím, že ty problémy města nejsou v počtu 

zastupitelů, ono se říká, čím více hlav, tím více rozumu, i když někdy mám pochybnosti tady. Ale já 

bych vám to řekl takhle, ty problémy které do budoucna čeká nové zastupitelstvo, jsou tak velké, že si 

myslím, že čím více hlav opravdu bude potřeba. Já si myslím, že bude potřeba i opravdu ruce. Je to 

populismus a tenhle materiál já nepodpořím. 

 

p. Marek Dostál: 

Já se vyjádřím asi také za celý náš klub. To, že klesá počet obyvatel v tomto městě, asi nebude 

znamenat, že bude klesat počet zastupitelů, protože tím bude klesat i demokracie, nebo možnost se na 

ní podílet. Nicméně, asi ten finanční dopad není to důležité, proč se rozhodl pan Horký narychlo nám 

dát tady ten návrh. Právě to mně trošku evokovalo, proč to nešlo do rady, pane Horký? Vždyť ten 

počet obyvatel už 4 roky je na této úrovni. Proč jste nepodal tento návrh třeba před třemi lety? Proč 

teď zrovna? Proč jste nepožádal radu o vyjádření, když sám jste radní? Zajímalo by mně, proč jste 

obešel radu, proč jste to nedal do rady, ten materiál? 

 

Ing. Vrána: 

Já bych zareagoval nejdříve na zastupitele Marka Dostála, proč to nebylo v radě – protože by to 

neprošlo. Klub ANO je proti. Takže kolega to věděl, protože jsme to předdiskutovávali. Tak zcela 

z pragmatických důvodů to v té radě nebylo. 
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Já bych nicméně chtěl být trochu věcný v té diskusi. My, jako klub ANO, jsme také proti. Já bych rád 

řekl proč. Zákon o obcích § 68 říká, že obec, která má 10 000 až 50 000 obyvatel může mít 15 až 35 

členů zastupitelstva. Je to na zvážení zastupitelů. Může mít 15, ale může mít i 35. Jsme na té 

maximální úrovni. Já si myslím, ale zase, proč omezovat počet zastupitelů. My jsme statutární město, 

které není členěno na městské části nebo městské obvody, které by měly svoje separé vedení, tak jak 

to mají velká města. 

Domnívám se, že Přerov by měl mít co největší počet zastupitelů v rámci zákonem povoleného 

rozmezí, aby občané měli možnost se efektivně obracet na svého zastupitele. Budou se moci obracet 

k 35 lidem. Budou si moci vybrat. Myslím si, že je to určitý diskomfort pro obyvatele, kdyby se to 

snížilo. Ekonomické úspory pro mě nejsou argument, to i pan Horký říkal, že je to otázka nějakých 

90 000 Kč.  

Já bych dal jeden příklad. Pokud mám obec, kde je 499 obyvatel, tam je zákonem daný počet 

zastupitelů 5 až 15. To znamená, 1 zastupitel a teď mě omluvte za ten výraz, slouží přepočtem pro 33 

až 100 občanů. V případě Přerova je tomu nyní tak, že Přerov má 43 600 obyvatel a 1 zastupitel slouží 

pro 1 245 občanů. Pokud bychom snížili počet zastupitelů, tak na jednoho zastupitele by připadlo 

1 406 občanů. Tento model já považuji za krok zpět, který sníží komfort našim občanům. Větší počet 

zastupitelů je příležitost také pro více lidí ovlivňovat místní dění a ten praktický dopad, který by to 

mělo, je asi zejména na malé strany. My jsme dělali různé propočty, kde malé strany, které by měly 

volební úspěch nebo neúspěch v rozmezí 5 až 6%, tak by velmi pravděpodobně přišly o 1 zastupitele, 

to znamená, že ze dvou by klesl na jednoho. To jsou důvody, proč to klub ANO nepodpoří. 

 

Ing. Hermély: 

Mí předřečníci v podstatě řekli většinu toho, co jsem chtěl říct já, tak budu velmi stručný. Já nebudu 

polemizovat, jestli ten materiál je nebo není správný, jestli počet je nebo není přiměřený. Mě na tom 

zaráží to, že ten materiál byl daný na poslední chvíli bez nějaké širší diskuse. Pokud jsme jako 

zastupitelstvo o tomto problému chtěli hovořit, tak jsme o tom měli hovořit podstatně dřív a takto 

zásadní materiál, jako je počet zastupitelů, podle mě vyžaduje naprosto jednoznačnou podporu a 

politickou shodu napříč celým politickým spektrem všech zastupitelských hnutí a stran. Mělo se o tom 

hovořit, když už tedy daleko dříve, ne teď na poslední chvíli, že nám mezi prsty proběhne zákonem 

stanovená lhůta 85 dní. Není čas promýšlet, co je lepší, co je horší. Já si netroufnu takto odhadnout, 

jestli je to dobře nebo špatně. Asi spíše špatně, protože opravdu klesá ta možnost podílet se na té 

veřejné správě pro občany, takže určitě tento materiál nepodpořím.  

 

Ing. arch. Horký: 

Dovolím si jako zpravodaj, navrhovatel a zpracovatel reagovat. My jsme i v minulém volebním 

období navrhovali snížení počtu zastupitelů. Dohledával jsem si to v zápisech. Tedy navazuji na tu 

linii, kterou jsme prosazovali posledně. 

Máte pravdu, že rozhodně nejde o ekonomické úspory. Tady mně pan Passinger asi nepochopil vůbec. 

Pokud jde o 4 miliony korun na tenisovou halu a 90 000 Kč vyzdvihuje jako nějaké úspory, 

samozřejmě je to úplně liché.  

Pokles obyvatel – prakticky všem městům klesá počet obyvatel a roste počet obyvatel v jejich zázemí. 

Efekt známý jako suburbanizace zasáhl i Přerov.  

Proč to nebylo v radě – pravděpodobně by to neprošlo. Na druhou stranu, každý zastupitel má právo 

podat návrh na zastupitelstvo, tak jsem jej tedy podal. Trošku v pozdějším termínu, to je pravda, 

nicméně byl nahrán, nebyl položen přímo na stůl, jak se občas stalo u některých zastupitelů.  

Když jsem si zkoušel modelovat, co to udělá s počty zastupitelů v jednotlivých stranách, tak je potřeba 

říct, že v první řadě se snižuje počet u velkých stran a až následně, když jdeme k těm menším 

procentům, je menší. Ten mechanismus je takto nastavený. 

Tedy stále setrvávám na tom návrhu a nechám zastupitele, jak se rozhodnou dále hlasovat. 

 

Mgr. Kouba: 

Pan Dostál se už vyjádřil k tomu, že ODS nepodporuje tento krok, ale právě se tady odehrává věc, 

kterou by pan moderátor měl trošičku přibrzdit, protože jsme právě všichni součástí volební kampaně, 

která právě tady začala. Chybí tady ještě dva kluby, které se nechytly. Jestli si uvědomujete, tak právě 
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SpP pravděpodobně rozšiřuje svou volební kampaň, která bude znít: chtěli jsme snížit počet 

zastupitelů, vážení občané, ale všichni byli proti. Podívejte se, my jsme chtěli uspořit. 

Byl to chytrý tah, všichni se na to chytili, pane Horký, byla to taková vějička. 

Samozřejmě, já si neodpustím říci to „B“. Jestli vy nedokážete nalézt 35 kvalitních kandidátů ve svých 

řadách, tak potom chcete snížit počet zastupitelů na 31. Já tomu rozumím. Ale my většinou už máme 

po svých primárkách a my už jsme je našli, takže nás do toho asi neuvrtáte.  

Konec volebním kampaním a já nechci vidět, co se bude dít v srpnu a v září, když přicházíte už 

v červnu s takovými akcemi. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já myslím, že pravděpodobně návrh neprojde, takže bude utnuta jakákoliv další předvolební politická 

diskuse, do které jste se i vy, pane zastupiteli, připojil.  

 

Ing. Střelec: 

Já se také zapojím do této výživné diskuse.  

Zaprvé si myslím, že je to opravdu nevhodně zvolený termín, protože je to tak důležitá věc, že se to 

mělo projednat dříve než teď před koncem volebního období. 

Zadruhé musím podpořit pana Horkého, protože si nemyslím, že je to populismus teď. Populismu jsme 

dnes a na minulé schůzi slyšeli docela dost a jak se říká, když dárky, tak pro všechny, takže to je také 

populismus. 

Poslední věc, která já si myslím, že ne vždy platí, více hlav – více rozumu a více práce. Takže si třeba 

zase nemyslím, že snížením počtu zastupitelů by se ohrozila demokracie. To je můj názor. 

 

Ing. Kohout: 

Já sám nevím, jak se rozhodnout. Je to opravdu velmi narychlo, ale lakonicky jsem chtěl podotknout, 

že chápu i Honzu Horkého, že to v radě nebylo, protože platí od jisté doby, že pokud se koaličně 

dohodne ANO, tak přes radu neprojde nic. To je absolutní většina 6 lidí. Některá jednání jsou velmi 

těžká. 

 

Pí Tomaníková: 

Nechci prodlužovat, tu výživnou, jak jste ji nazvali, tu diskusi. Chci říct, že náš klub chce, navrhuje a 

odsouhlasí 35 členů zastupitelstva do příštího funkčního období. 

 

p. Pospíšilík: 

Já pořád přemýšlím, nad tou motivací pana Horkého, proč to předložil. Je stav takový, že nemohou 

poskládat kandidátku a chybí jim 4 lidé do kandidátky. Toto je možná varianta. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já bych s dovolením, tak jak nepřímo navrhoval pan Kouba, ukončil diskusi na toto téma, což bude 

velmi racionální, moudré a rozumné. 

V každém případě pan Horký je zpravodaj, tak mu dám slovo, ale prosím ho, aby byl věcný a 

poslední. 

 

Ing. arch. Horký: 

Jen poslední poznámka. Spekulace o počtu kandidátů, kteří se chystají kandidovat za SpP a Piráty 

nechejme prosím stranou. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Uzavírám diskusi, nikdo další se nepřihlásil. 

Teď jde o ten návrh usnesení. Původní návrh usnesení pana navrhovatele jak máte předloženo a pak 

tam byl doplněk formou tajného hlasování. 

 

Ing. arch. Horký: 

Jak jsem pochopil, tak síla některých stran je taková, že tajné hlasování by stejně neprošlo. Je to 

procesní opatření, nikoliv návrh na usnesení. 
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Protože vidím, jak jste zpocení z této krátké diskuse, tak můžeme hlasovat veřejně. Měním svůj 

návrh. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Stáhls doplněk, formou tajného hlasování. 

 

Ing. arch. Horký: 

Ano. 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 5 pro, 18 proti, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 omluven (p. 

Zácha). 

 

 

 

 

8. PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A 

ZASTUPITELŮ VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál: 

Já jenom krátce. Je to spíš dotaz nebo na vysvětlení někoho z vás. Náměstků, asi pravděpodobně. Já 

jsem si našel jeden článek na webu, na který mně upozornili občané, a jedná se o peníze, které byly 

vydány na tu problematiku kolem GDPR, kde vlastně je nějaké, řekněme porovnání Přerova a 

ostatních měst v Olomouckém kraji ohledně vydaných peněz, které na tu problematiku GDPR musely 

ty firmy jakoby posoudit ten současný stav. Takže to město vydalo nějaké peníze na ty posudky a 

Přerov údajně, podle toho článku, se to pohybovalo někde kolem 900.000 Kč. Tady je odkaz na 

nějakou společnost MT Legal s.r.o. kde bylo nějakých 500.000 Kč a další celkem velká částka šla na 

analýzu ICT infrastruktury na 544.500 Kč. Tak chtěl jsem se vůbec zeptat, jestli by mi někdo objasnil, 

kolik jsme tedy dali na to GDPR a jakou tu cenu celkem. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já doporučuji, protože jde skutečně o choulostivou a přesnou věc, aby byla zodpovězena písemně a 

jednoznačně. Ve srovnání i k jiným městům, opravdu. Já na to odpovědět přesně neumím a 

doporučuji, abychom na to odpověděli písemnou formou. Děkuji. 

 

Mgr. Přidal: 

Já si neodpustím svůj názor na to výběrové řízení na ředitele. Přeji škole U Tenisu i panu řediteli 

hodně úspěchů, pracovních úspěchů v tomto složitém procesu školství, které nastavila úspěšná 

ministryně paní Valachová. Nicméně, chápu i politiky, že jsou postaveni před problém, kdy výběrové 

řízení má přesně stanoveno, kdo tam bude ve výběrové komisi, ať je to školství, ať je to odborný 

pracovník, ať je to krajský úřad a podobně. Nicméně, komise věděla 3 hodiny po skončení 

konkurzního řízení, že odstupuje vítězka. Kladu si otázku, proč nebylo jednáno s dalšími kandidáty do 

toho 14.9., protože odpověď, že 2 zástupci školy přesvědčili o manažerských schopnostech je pro mě 

naprosto nepřesvědčivá a myslím si, že celé výběrové řízení znehodnocuje. To nechci mluvit, to ví 

jenom pan náměstek, který tam u toho jednání byl a nechci to zpochybňovat, ale mám na to svůj 

názor. 

Pochlubím se, jako člen správní rady Nadačního fondu Přerov Cuijk, že spolupráce s Cuijkem 

pokračuje. Ve dnech 14. – 18.6. byla 3 družstva První FC Viktoria Přerov na velkém turnaji v Cuijku. 

Třináctka získala první místo, čtrnáctka šesté místo, patnáctka páté místo. Myslím si, že to je ten 

správný přátelský vztah mezi městy. 
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Teď ještě bych poznatky, jak je to v televizi Nova na závěr sportovních událostí, palec nahoru, palec 

dolů. Já mám připravený palec nahoru, protože máme mistry České republiky ve vodním póle, obhájili 

titul, je to vynikající úspěch přerovského sportu. Pokud jde o palec dolů, tak vyhlášení mistrů, přesto, 

že to bylo avizováno, se z města nezúčastnil žádný člověk. Dávám hluboce palec dolů. 

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem čekal nějakou reakci, protože tam bylo víc podnětů. 

První podnět – využívám nového výkladu jednacího řádu. Chtěl bych se věnovat problematice zprávy 

ředitele Městské policie. Všichni jsme dostali po minulém zastupitelstvu tuto zprávu ředitele do svých 

schránek. Já bych panu řediteli za ni poděkoval. Chtěl bych prvně poděkovat vůbec práci oddělení 

prevence kriminality, se kterou úzce spolupracuje, a myslím, že to je příkladná práce těchto dvou lidí, 

kteří jsou vyčleněni na svém elokovaném pracovišti a ve zprávě byla zmíněna celá jejich práce. Dále 

bych chtěl pochválit městské strážníky za jejich terénní práci. Je to sice práce již v roce 2018, kterou 

předvádí třeba speciálně na křižovatce Komenského a Palackého. Nejprve, když byl odstraněn ten 

semafor, tak tam vlastně dohlíželi a regulovali dopravu při ukončení vyučování a při začátku 

vyučování, takže tam jsou denně. Pak zmizeli a dneska, když jsou vypnuté semafory, tak se vrátili na 

ta místa, tak tomu jsem velmi rád. 

Třetí věc, která mně zaujala na zprávě ředitele je krátké zhodnocení práce asistentů prevence 

kriminality, které tam bylo zhodnoceno a nevím, kolik z vás si z tohoto dokázalo vyvodit závěr. Můj 

závěr je naprosto jednoznačný. Město Přerov prozkoumalo tuto slepou uličku a musíme si říci, tudy 

ne. Asistenti prevence kriminality za svou dobu působnosti ukázali na několik nedostatků, několik 

problematických věcí této nové pozice zřízené městem. Je tady problém s nemožností monitoringu 

jejich činnosti, protože nějaké ankety, které jsou prováděny mezi občany, jsou subjektivní a 

samozřejmě ani mé hodnocení nemůže být objektivní. Ono objektivní ani nemůže být, protože není 

možné monitorovat počet jejich zásahů, protože oni koneckonců žádné zásady dělat nemohou, nemají 

na to pravomoci a všechno to hodnocení, nebo ta reklama, kterou město dělá tady na APK, vychází 

samozřejmě z jednostranného cíle získat dotace z tohoto projektu. Už jsem řekl, nemají pravomoci, 

takže podle mě, by místo APK mohli zastupovat raději místní strážníci, kteří by tu lokalitu 

monitorovali klidně i s tou služebnou, která je na nádraží. 

Co se týče náplně činnosti, dostávám podněty od občanů spíše negativní. Ta kritika jejich činnosti - 

samozřejmě asi je součástí náplní monitorovat situaci především okolo té lokomotivy, ale 

pravděpodobně si myslím, že není náplní tu činnost rozvíjet, nebo dokonce i organizovat, to znamená, 

že mám několik podnětů od lidí, kteří chodí na to nádraží každý den a nejsou s tou prací spokojeni. Já 

osobně jsem viděl několik pokusů toho nejmladšího člena spíše o takový vřelý kontakt s místní 

komunitou nebo i sdružování nebo dokonce pomoc při organizaci party na Škodové ulici hrubě po 

22.00 hodině. Navíc samozřejmě, jste všichni dostali do schránek tuto zprávu, že je to velice drahá 

služba pro Přerov. Navzdory všem dotacím, které na APK dostáváme, tak na personální náklady město 

přispívá 185.804 Kč, to znamená, to už je ten rozdíl. Celkový náklad je 235.000 Kč a město Přerov 

platí 185.804 Kč a na mzdy se doplácí, přesto že dostáváme z městského úřadu a přesto že dostáváme 

na ně dotace, tak doplácí 450.000 Kč. Takže 635.000 Kč z rozpočtu města nás stojí tato služba. Navíc 

vás chci seznámit s tím, že APK jsou vázány na další pracovníky městské policie, kteří jsou tzv. 

mentoři a kontrolují jejich práci a jsou to další 2 policisté, kteří musí kontrolovat tuto práci, jestli ji 

odvádí dobře, úkolovat je a monitorovat. To znamená, že kdybychom raději zaplatili městské 

policisty, tak bychom mohli ušetřit i další pro službu třeba ve městě nebo pro jiné úkoly. Obecně se mi 

tento experiment nepozdává a chci pro další období vyhlásit změnu, abychom snížili počet APK a 

převedli je na sociální terénní pracovníky, kteří by tu službu kontroly třeba docházky dětí do školy 

plnili docela dobře v tomto prostoru, ale 8 pracovníků této služby si myslím, že je moc a je to pro 

Přerov zbytečný přepych. 

 

p. Pospíšilík: 

Já mám dva dotazy – čekají nás 2 měsíce prázdnin a po prázdninách by se měla rozběhnout zásadní 

stavba, a to je průpich. Probíhá nějaká představební úprava, kácí se stromy, odstraňují ploty a další. 

Chtěl bych se zeptat, jak bude probíhat informovanost občanů ohledně dopravy, to znamená, jestli 

pokud budou nějaké větší zácpy, bude kolaps dopravy, jestli bude existovat nějaká spolupráce se státní 

nebo s dopravní policí atd. Jak budeme my, jako občané, informovaní o tom, jak se tou dopravou řídit. 
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Protože za 2 měsíce všichni pojedeme na dovolené, vrátíme se a myslím, že nás bude čekat celkem 

vážný problém. Chtěl bych se zeptat, jak vedení města má připravené nějaké informace k tomu, jak 

my, jako občané bychom se měli těmi informacemi řídit, aby vše probíhalo v pohodě. 

Druhý dotaz – ještě když jsem byl členem rady, tak nám bylo slíbeno, že po roce nám bude 

vyhodnoceno fungování společného nákupu příspěvkových organizací e-centre. Do dneška nám, 

máme 3 měsíce do konce funkčního volebního období a do dneška to vyhodnocení vlastně nemáme. 

Chci se zeptat, jestli to vyhodnocení bude, abychom viděli, jestli to mělo nějaké úspory, jaké bylo 

zatížení lidí, kteří ten společný nákup musí provádět a kolik město na to opravdu uspořilo. Chci 

poprosit, jestli by na srpnové nebo na zářijové zastupitelstvo jsme mohli dostat důkladný materiál, 

který by nám celou tu situaci vyhodnotil. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Pokud jde o dopravu, ta je samozřejmě limitovaná mnoha faktory, tak jako v celé České republice, tak 

jako v celé Evropě. A v rámci prázdnin dvakrát. Všechny objížďky, zajížďky, všechny vyjímky 

z provozu jsou publikovány na webu města, občan je dobře informován, jsou nasazováni strážníci 

v součinnosti s republikovou policií. Já jsem zatím nezaznamenal, snažím se chodit a jezdit po Přerově 

s ohledem na uzávěrky místních komunikací především, ano, mně se zdá provoz po tom, co vypadla 

světla a do konce týdne asi nebudou fungovat, daleko plynulejší než když svítí červená, zelená, 

oranžová. Tolik z mého hlediska. To je můj poznatek, potvrdil mi to i ředitel městské policie. To je za 

mne k dopravě. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Já jsem se ptal, až se bude stavět průpich. To znamená, až budou blokované některé silnice. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Zatím se nestaví. Až se bude stavět, budou všechna opatření související s průpichem publikovaná 

stejně jako všechna ostatní, pane zastupiteli. Nikdy nic nezatajujeme, v tomto smyslu nezanedbáváme. 

Informace jsou téměř ve všech médiích a určitě budou dvakrát. 

 

p. Neuls: 

Já mám pouze dotaz, který se týká třídy 17. listopadu. Jestli to dílo rekonstrukce chodníku na straně, 

kde je Tesco, jestli je hotové, jestli je předaná ta stavba, jestli tam byl stavební dozor, protože při  

vydatnějším dešti je u Tesca vždycky bazén. To je jenom dotaz, zda mi může někdo odpovědět. 

 

Ing. Pinkasová, vedoucí Odboru řízení projektů a investic: 

Stavba ještě není předána a probíhá. Předána by měla být řádově v horizontu dvou týdnů. Dozor tam 

samozřejmě je. Já prověřím to, co pan zastupitel říká. Pokud je tam něco takového a souvisí to se 

stavbou, tak samozřejmě se to odstraní. Předpokládám, že to samozřejmě odstraníme než převezmeme 

stavbu, ale říkám, že to musím prověřit, jestli to souvisí s tou stavbou. 

 

Ing. Kohout 

Já se pokusím reagovat na tu negativní předvolební kampaň ODS, která se pochopitelně snaží hanit 

výsledky naší práce. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Já prosím krátce. 

 

Ing. Kohout: 

Reaguji. Nic nedělají, povídají si u mašinky. Oni mají pracovní dobu a po té pracovní době, když se 

vyskytují ve veřejném prostoru, tak to prostě musíme nějakým způsobem zvládnout. Já chápu, že 

některé skupiny lidí, budou mít vždycky problém s jakoukoliv spoluprací s romskou komunitou, ale já 

na druhou stranu říkám, je nesmírně potřebná pro to, aby toto město mohlo v klidu žít. 

Druhá věc – finance. Už jenom ty výklady, které tu předkládáte, mají silnou trhlinu, protože jste jaksi 

nepochytil, že část jejich mzdových prostředků sanuje úřad práce. Chodí to ve zvláštních dotacích, 
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objevuje se to v rozpočtových opatřeních, která máte samozřejmě rozpitvaná, ale ne všechna 

ustanovení chápete tak, jak tam přichází a jak jsou napsaná. 

Dotazníky – je to jedna z možností, jak si ověřit, jestli skutečně výkon jejich činnosti má pozitivní 

dopady na lidi.  

Obecně – pocit bezpečí. Bezpečí ve městě je soubor subjektivních pohledů a názorů lidí. Není možné 

ho kvantifikovat, je možné se pouze doptávat a zjišťovat, jak se vyvíjí. My to sledujeme už čtvrtým 

rokem, ptáme se stejných obchodníků a sledujeme, jaké jsou změny v jejich postojích a v náhledu na 

tuto problematiku. Vyvíjí se to pozitivně. Bohužel ODS, zaplať pán Bůh za to, že to tak je, z mé 

strany. 

Já jenom k těm spolupracím a k tomu převedení pod magistrát, aby řešili nějakou docházku – já vám 

přečtu, když už se té věci věnujete, pouze ze zápisu městské policie a nejste ochoten si sebrat ty 

informace někde jinde, obecně, tak vám přečtu jeden dopis, který šel od paní R.M., což je poradkyně 

pro romskou problematiku: "Dobrý den, pane řediteli. Chci vám oznámit, že využívám ke spolupráci 

APK a to vždy po dohodě s jejich mentorem. Chci vám sdělit velkou spokojenost s jejich prací. Jedná 

se zejména o vyhledávání rodičů dětí, kteří se nedostavili k zápisu do školy či školky, vyhledání 

rodičů, kteří nespolupracují s učiteli ZŠ, kteří dluží za obědy, za školní pomůcky, nedostavují se za 

výchovným poradcem atd. Asistenti prevenci kriminality mi ochotně pomáhají a to vždy s dobrým 

výsledkem. Tímto přijměte moje velké poděkování za vzornou spolupráci. Děkuji. S pozdravem.“ 

Jeden střípek z těchto věcí. Ale opravdu, chtělo by se, než spustíte předvolební kritiku, se do těch věcí 

ponořit trochu hlouběji, než jenom povrchně z jedné zprávy. 

Já budu stát dál za tímto projektem a oznamuji, že jsme v něm natolik úspěšní a hodnoceni 

z ministerstva vnitra i ze strany policie obecně. Hodnocení je natolik pozitivní, že se nám podařilo 

uspět a máme zajištěny finanční prostředky na tento projekt na další 3 roky dopředu. A s tím se 

budoucí politické reprezentace budou muset poprat. Pokud to samozřejmě odmítnou, nebude se čerpat 

dotace a tito lidé se zase přesunou do šedé zóny, možná na úřad práce. Nevím, děkuji. 

 

Ing. Tužín: 

Já jsem ani vystupovat nechtěl, ale trošku navážu na práci městské policie. Poslední dobou si všímám 

toho všeho, co se děje ve městě Přerově a je mi z toho smutno. Já to řeknu jenom v bodech. 

Za posledního půl roku mě asi podruhé před nádražím předjelo auto, když na přechodu mělo červenou, 

tak se prostě nezastavuje. Já předpokládám, že jsem natolik zdatný, že uskočím, když nebrzdí. 

Nezajímá to městskou policii. Neviděl jsem je tam nikdy. To, že jsem tam pravidelně požádán o 

nějaký sociální příspěveček, tu dvacetikorunku, tu padesátikorunku, to už je standard. Jinde to 

standard není. Dokonce i v Olomouci si s tím uměli poradit, v Přerově ne. Parkování napříč 

cyklostezkou na Komenského – standard. Noční řev ve 2, ve 3, ve 4 hodiny ráno – standard. Vybírání 

popelnic, takzvaní baterečkáři přes noc svítící baterkama do popelnic, samozřejmě podzemní 

kontejnery nebudou, my je nepotřebujeme, městská policie to uhlídá, neviděl jsem je ani jednou. 

Různé posedávání na schodech Chemoprojektu - naprosto pravidelné – standard. Zase městský 

strážník se dostaví výlučně na nějaké požádání, ať to jde řešit, třeba v 1 hodinu ráno, že už by člověk 

šel rád spát. Jinak, pokud se neozve, aby člověk viděl preventivně procházet strážníka, tak to se 

nestane. Nicméně, dověděl jsem se minulý týden, že strážník městské policie seděl na ulici 

Kratochvílové schován za TOI TOI a sledoval, jestli nějaká oběť nebude, a když se třeba našel někde 

senior, který v rámci sesednutí ujel 3 metry po chodníku, tak se na něj vrhnul a udělil mu pokutu, aby 

měl výkon. Takže takovou městskou policii nepotřebujeme. Taková městská policie je k ničemu, 

protože přesně tehdy, kdy hrozí, aby strážníci městské policie řešili opilce, gaunery, narušitele nočního 

klidu, tak je nevidíme. V okamžiku, kdy chudák senior jede pár metrů po chodníku, už je tam, protože 

to je snadná oběť. Ten se bránit nebude, tomu ten flastr udělí a je to. Takže, jak tady zaznívá, že jsme 

s prací městské policie spokojeni, já oficiálně a na rovinu říkám, že s prací městské policie jsem hrubě 

nespokojen. To je vše, díky.  

 

Mgr. Kouba: 

Já jsem se hlásil prvně s technickou. Domníval jsem se, že dnes bychom mohli právě pěkně využít ten 

nový výklad toho jednacího řádu, že vyhlásíte téma, na téma bude potom rozprava, ať to zase není 

roztříštěno. Zase se nám to nepovedlo. 
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Já se vracím znovu k problematice městské policie versus APK. Řeknu panu Tužínovi – ano, já jsem 

s městskou policií relativně spokojen, s tou prací. Vyjmenoval jsem, ve kterých oblastech. 

Co se týče pana předřečníka – je mi opravdu velmi líto, že musím upozorňovat kolegu, že nemá 

informace. Těch 450.000 Kč bylo bez dotace. To je prostě vyčísleno to, co doplácíme my. To 

znamená, že samozřejmě jsou ty částky větší. Těch 450.000 Kč by nepokrylo ty náklady na mzdy. To 

je prostě to, co doplácíme. To, co doplácí město. Je to částka, kterou mi sdělil městský úřad, je to 

číslo, co platíme navíc. Navíc. Stejně jako vy jste všichni dostali těch 185.000 Kč. To je navíc. Ne co 

se vyčerpalo. Samozřejmě, všichni jste to měli, ale rozumíte, když si hrajeme, takové pěkné kolečko, 

my si pochválíme, že APK jsou výborný projekt, oni nám na to dají dotaci, tak samozřejmě, dokud 

budeme říkat, že je to úžasná věc, tak oni nám ty dotace budou dávat, protože je to takový ten kruh, že 

my ty dotace, které dostaneme, zase dáme na proškolení těch APK, my je vracíme zpátky na povinná 

školení. My sice ty dotace dostaneme ve výši 51.000 Kč a vzápětí je na ta školení investujeme. To je 

malá domů. Dostaneme dotace proto, abychom je zase zpátky tomu státu vrátili. Nefunguje to. 

Druhé téma – Palackého ulice. Vy jste dostali všichni do schránek přípravu nějaké petice, 

zobousměrnění Palackého ulice. Jenom malá geneze – dneska je na ulici Palackého obousměrný 

provoz, který tam původně ani neměl být. Dokonce rekonstrukce Palackého ulice nebyla v žádném 

programu vládnoucí koalice, ale v průběhu je to ta překvapivá stavba, jako třeba cyklověž, že se nám 

tu ocitla, dokonce v překvapivé kvalitě. Máme tam tichý asfalt a byla to práce velmi rychle udělaná a 

samozřejmě realizátor a poradce pro dopravu by zasloužil pochvalu. Jenže původně v rozpravě jsme se 

bavili o jednosměrném provozu a oproti, že by byl ten pruh pro cyklisty. Pak v průběhu debaty jsme 

dostali informaci, že tu bude provoz MHD a integrovaného záchranného systému a bez jakékoliv 

rozpravy, bez veřejné diskuse s obyvateli se najednou spustil obousměrný provoz v plném režimu. To 

je takové překvapivé. V současnosti je stále režim zkušebního provozu, pořád se tam zkouší, přesto se 

město nechová tak, že by to měl být jenom provoz zkušební, protože plánuje zastávku, vyčlenilo 

peníze na zastávku, namontovalo nový semafor, pravděpodobně tam nebude provizorně, byl hodně 

drahý, upravilo značení na silnici, sice je to zkušební provoz, ale už se to chová, že je to taková 

dočasnost, kterou my známe z naší historie. Já se ptám, co se změnilo, jestli máme nějaké nové 

informace potom zkušebním provozu ohledně limitu hluku, stejně tak limity emisí, respektive 

polétavého prachu, který tam je, když se zobousměrnilo a kdy se to bude vyhodnocovat a kdy se 

obyvatelé Palackého dovědí, jestli je to navždy, nebo dočasně navždy, nebo se to vrátí do 

jednosměrného provozu. Děkuji. 

 

Ing. Pavel Ježík, předseda místního výboru Dluhonice: 

Já se omlouvám, že zdržuji, ale nicméně, dneska jsem měl pochůzky po magistrátních kancelářích a 

zjistil jsem jeden takový fakt, který mi možná nedá spát, pokud se s vámi o něj nerozdělím.  

Já jsem měl za to, že zastupitelstvo města je nejvyšším orgánem obce a jeho slovo je závazné. Na 

minulém zastupitelstvu jste se usnesli, že nebudete souhlasit s technickým řešením, které je na té 

železnici v Dluhonicích s tou pěší lávkou. Usnesli jste se, že nesouhlasíte, a že bude hledáno řešení. 

Shodou okolností druhý den po zastupitelstvu bylo vyvěšeno na úřední desce územní rozhodnutí, které 

mělo nějakou lhůtu a já jsem v bláhové naivitě myslel, že když se zastupitelstvo usnese, tak magistrát 

naplní toto usnesení a podá v zákonné lhůtě odvolání proti tomuto vydání územního rozhodnutí, kde je 

rozpor, se kterým zastupitelstvo nesouhlasí. Dnes v 11.00 hodin jsem zjistil, že se tak nestalo, tudíž, 

nedovedu si vysvětlit, jaký je vztah mezi zastupitelstvem a jeho výkonným úřadem. Tudíž, to je to, co 

jsem chtěl. Dnes mi asi nikdo neodpoví, ale bylo by možná dobré, jaké ty vztahy jsou, aby se to 

objevilo alespoň v zápise z dnešního zastupitelstva. Děkuji. 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Asi to není problém v jednacím rádu. Je to problém asi ve vedoucím schůze. Já jsem očekával, že 

odpoví někdo. Já jsem vznesl dva dotazy. Očekával bych aspoň od řídícího schůze, že mi bude 

oznámeno aspoň písemně, když mně ignoruje. Znova, ptal jsem se, jak to vypadá se zkušebním 

provozem, kdy končí, jaké jsou limity hluku a limity emisí, co na to hygienická stanice Přerov a 

hygienická stanice Olomouckého kraje. Potřebuji odpověď. Děkuji. 

 

Primátor Mgr. Puchalský: 

Děkuji.  
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Nikdo další se nehlásí. Uzavírám diskusi a nechám hlasovat o návrhu usnesení k bodu projednání 

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

1169/40/8/2018 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů           

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      

a připomínkami, vznesenými na 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (p. Zácha). 

 

 

 

 

8. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Mgr. Vladimír Puchalský ukončil 40. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 25. června 

2018 v 19.15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 25. června 2018 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Vladimír Puchalský 

                                                                                                  primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

                                    Ing. arch. Jan Horký 

                                                                                                          člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

                    Ludmila Tomaníková  

                                                              členka Zastupitelstva města Přerova 

 


