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Z Á P I S 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 19. listopadu 2018 

 

PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věci do 
majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4358/1 a p.č. 
4358/2  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  stavby pro 
rodinnou rekreaci č.e. 614, příslušnou k části obce Přerov I-Město, v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5156/10 a p.č. 
5156/11  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 
statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 1028  v k.ú. 
Újezdec u Přerova      

p. Zácha 

3.3.1 Bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 5/1 a p.č. 5/6 oba ostatní plocha v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 4967/1 a p.č. 4968 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.3 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19 a 21 Ing. Mazochová 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Regenerace 
panelového sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“  

Ing. Mazochová 

6. Školské záležitosti  

6.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 
spolek 

Mgr. Kouba 

6.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. Mgr. Kouba 

6.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace Mgr. Kouba 

7. Různé  

7.1 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
území města Přerova pro rok 2019. 

primátor 

7.2 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 
dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
pro rok 2019. 

primátor 
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7.3 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 
členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 
komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 
Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno. 

primátor 

7.3.1 Zřízení výborů zastupitelstva primátor 

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

primátor 

8. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    - primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

Omluveni:         
 

      

Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

2. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil v 14.00 hodin primátor Ing. Petr Měřínský  ve velkém 

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

svoláno. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Informoval, že místnost zasedání zastupitelstva je snímána kamerovým systémem za účelem přímého 

přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu. 

Konstatoval, že je přítomno 33 zastupitelů, nepřítomni Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. a MUDr. Martin 

Trhlík. Byla přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města, proto je zasedání možno se 

právoplatně usnášet. 

Zápis z Ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 5.11.2018 je ověřený a vyložený u 

zapisovatelky, pokud k němu během dnešního zasedání nebudou vzneseny námitky, bude považován 

za schválený. 

Upozornil na to, že byl dodatečně přidán bod 7.3.1 „Zřízení výborů zastupitelstva“ na stůl, z důvodu 

konání Rady města ve čtvrtek 15.11.2018, proto nebylo možné tento bod přidat do základního 

programu zastupitelstva. 

Dotázal se, zda má někdo další pozměňující nebo doplňující návrh k dnešnímu programu zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
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Ing. Galeta 

Občané města Přerova se oprávněně táží, kde má nová vládnoucí koalice uveřejněné vize rozvoje 

města. Doposud široká veřejnost nebyla seznámena s programovým prohlášením a návrhem rozpočtu 

města. Tuto důležitou povinnost koalice na radnici nesplnila. 

Opoziční zastupitelé mají zájem vykonávat své povinnosti pečlivě a příkladně, když nebudou skrývat 

svůj zájem pro dohled a kontrolu nad vedením přerovské radnice. 

Dosavadní absence možnosti se seznámit s programovým prohlášením včetně s budoucím návrhem 

rozpočtu města, považuje za relevantní překážky v práci opozičních zastupitelů. 

Opoziční zastupitelé nemohou zodpovědně a efektivně vykonávat funkci zastupitele města, proto 

podal ke schválení protinávrh: 

Dnešní zasedání zastupitelstva 19.11.2018 se ruší a odkládá na jiný termín. 

Hlasování o tomto návrhu je třeba vnímat v jakémsi obrazném přirovnání jako referendum, kdy 

opoziční zastupitelé dávají koaličním partnerům najevo svou nespokojenost s kvalitou či nízkou 

úrovní profesionality vedení města. 

Požádal všechny zastupitele, aby v případě hlasování o jeho návrhu zvážili jeho kritické připomínky 

k absenci uveřejnění klíčových dokumentů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nerozumí tomu, co má program rady města společného s hlasováním o programu zasedání 

zastupitelstva. 

 

Ing. Vrána 

Od minulého zastupitelstva se v rámci jejich tvrzení nebo slibů nic nezměnilo. Řekli, že programové 

prohlášení zpracují do konce listopadu. Dnes je 19.11., tak mají ještě čas, a na programovém 

prohlášení pracují. 

Teze, na kterých se bude programové prohlášení zakládat, už tlumočili přes media. 

Co se týká zrušení dnešního zastupitelstva – zeptal se, jestli opravdu chtějí paralyzovat chod města 

tím, že zruší zastupitelstvo. Dnes se bude projednávat spousta majetkových záležitostí, školských 

záležitostí, z ekonomiky, rozpočet je připravený na projednávání v prosinci. 

Proto si nedokáže představit zrušit dnešní zastupitelstvo. 

 

p. Pospíšilík 

Chápe vystoupení p. Galety tak, že je to jakési referendum o tom, že programové prohlášení ještě není. 

V zastupitelstvu před čtyřmi lety bylo programové prohlášení již 20.11. 

Souhlasí s p. Galetou v tom, že opozice má právo kontrolovat vedení města, jaké kroky činí a jestli 

plní programové prohlášení. 

Očekával, že programové prohlášení bude dáno na stůl.  

Pana Galetu v této věci podpoří. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Bylo řečeno, že programové prohlášení bude do konce listopadu, což konec listopadu ještě neuplynul, 

takže stále drží slovo, které dali. 

Je potřeba si také uvědomit, že rada města byla zvolena na minulém zastupitelstvu, což je pouhých 14 

dní, proto požádal o trpělivost. 

15. listopadu byla na webových stránkách města vyvěšena pozvánka na veřejné projednání návrhu 

rozpočtu města Přerova pro rok 2019, toto veřejné projednání se bude konat 26.11. v 16:00 hodin 

v malém sále Městského domu a je tam zvána kromě opozice a koalice i široká veřejnost. Následně 

bude tento návrh rozpočtu schvalovat zastupitelstvo. 

 

Ing. T. Dostal 

Je rád, že je opozice netrpělivá a materiály si hledá. 

Upozornil, že téměř všechny materiály, které jsou dnes obsaženy v programu, tak jsou ještě 

z minulého volebního období a přechází na toto zastupitelstvo.  
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Pokud by prošlo hlasování o návrhu zrušení dnešního zastupitelstva, tak by si opozice nesla velký díl 

zodpovědnosti za to, že nebudou běžet věci, které jsou již dávno rozběhnuté a budou přerušeny, 

ukončeny nebo opožděny, ponesou za to následky. 

 

náměstek primátor p. Zácha 

Bylo vše řečeno a chtěl vystoupit ve stejném duchu jako p. Dostal. 

Návrh, který zde p. kolega vznesl, je jeho svrchované právo a určitě o něm budou hlasovat. 

Byly vyzvednuty dva body – programové prohlášení, bylo odpovězeno, že na něm usilovně pracují a 

do konce listopadu bude programové prohlášení známo. P. Navařík přesně specifikoval to, co je na 

webových stránkách o návrhu rozpočtu, který se zde bude projednávat 10.12. 

Nic neobvyklého nevidí na tom, jak dochází k přechodu z minulého volebního období do současného, 

materiály jsou projednávány standardně, proto vyzval opozici i koalici jednat věcně a konkrétně. 

 

p. Pospíšilík 

Podotknul, že volby skončily 6.10. a od 6.10. k dnešnímu dni bylo dostatek času, aby programové 

prohlášení bylo připraveno. 

Na listopadovém zastupitelstvu očekával programové prohlášení. 

 

náměstek primátor p. Zácha – faktická 

Upozornil p. Pospíšilíka, že ví, kdy skončily volby, ale musí se odrazit od ustavujícího zastupitelstva, 

odtehdy se počítá čas, protože ustavující zastupitelstvo zvolilo primátora, náměstky a radu města. 

 

MUDr. Slováček 

Reagoval na p. Navaříka, kdy si to chtěl nechat až k bodu 7.3.1, který byl přiřazen dodatečně, ale 

dovolil si ocitovat p. Navaříka z minulého zastupitelstva: „Všechny případné výbory chceme zřídit na 

dalším jednání zastupitelstva města, které bude za 14 dní.“. 

Z toho mu vyplynulo, že výborů mohlo být víc, ale v programu je jenom jeden, jen výbor pro místní 

části. Proto se zeptal, zda se o jiných výborech neuvažuje. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že rada na svém jednání ve čtvrtek zřídila 8 komisí a navrhla zastupitelstvu zřídit Výbor pro 

místní části. V této chvíli si myslí, že komise budou efektivnější pro řízení města. Pokud by nastala 

změna a chtěli by zřídit další výbory, tak předloží takový materiál na zastupitelstvo, stejně tak každý 

zastupitel má právo takovýto návrh podat. 

 

Ing. Vrána 

Programové prohlášení je programové prohlášení do rady. Rada města byla ustavena na ustavujícím 

zastupitelstvu před 14 dny. 

Nemyslí si, že je něco neobvyklého, když slíbili, že programové prohlášení vypracují do konce 

listopadu, je to adekvátní doba. 

Následovat bude sezení nad rozpočtem a hlasování o rozpočtu začátkem prosince. 

Jak řekl p. Měřínský, bude 8 komisí a 3 výbory, dva ze zákona a jeden pro místní části, prostor pro 

opozici tam určitě bude. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Konstatoval, že programové prohlášení bude určitě vyplývat z volebního programu, které bylo 

roznášeno před volbami do schránek, proto si nemyslí, že neměli dostatek času. 

 

Ing. Střelec 

Měl jednu připomínku k p. navrhovateli z SPD – 5.11. bylo ustavující zastupitelstvo, kde složili slib, 

rada se sešla 2x. 

Podotknul, že je člen rady a v rámci toho, by si nikdy jak v soukromé, tak v jiné společnosti nedovolil 

hodnotit práci někoho za 14 dní nebo za měsíc. Proto nepochopil, co ho vede k tomu, co zde sdělil. 

Zeptal se, zda dokáže ohodnotit případně zkritizovat to, co dělá on nebo ostatní radní, co dělá vedení 

města za 14 dní. 
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Mgr. Netopilová 

Před 4 lety společně s hnutím ANO zřizovali výbory i přes určitou nesnadnost následného 

rozhodování s tím, že jde o demokratičtější postup než zřizovat komise, které náleží pod radu. 

Je jí líto, že nová koalice sice neměla čas na spoustu jiných věcí, zhruba za ten měsíc, ale o komisích a 

výborech rozhodla velmi rychle. 

  

primátor Ing. Měřínský 

Nerozumí tomu, v čem je komise méně demokratická než výbor, ale je to názor paní zastupitelky. 

 

Ing. Prachař 

Již v době, kdy se ucházela koalice o důvěru, tak mělo být programové prohlášení. Připomenul, že 

k programovému prohlášení by měl být základní návrh rozpočtu. 

Konstatoval, že komise je poradní orgán rady tzn., že stanovisko komise bude projednávat rada a ta 

může jakýkoliv návrh komise zamítnout, a pak to ani nemusí být předmětem jednání zastupitelstva. 

Výbor má úplně jiné postavení a je i veřejností vnímán daleko lépe než komise jako poradní orgán 

rady, která má 11 členů, z nichž 10 je ANO a ODS a 1 je zástupce KDU.  

Minule navrhoval 2 výbory, které jsou z hlediska strategického rozvoje dopravy důležité a z hlediska 

tvorby komise má velmi negativní reakce od občanů a od lidí z kandidátní listiny za hnutí Starostové a 

nezávislí. Samotný fakt, že koalice bude mít v komisi dominantní postavení, považuje za výsměch. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. - faktická 

Koalice nebude mít ve všech komisích většinu. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety: 7 pro, 21 proti, 4 se zdrželi, 3 nepřítomni (Ing. Dostal,       

Mgr. Schenk, Ph.D., MUDr. Trhlík) 

 

 

Ing. T. Dostal – bez zvukového záznamu 

Upozornil, že nemohl hlasovat, protože mu nefungovalo hlasovací zařízení.  

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že návrh stejně nebyl přijat, ale vyzval zastupitele, aby hlasovali ještě jednou o návrhu 

Ing. Galety 

 

 

 

11/2/0/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Pavla Galety 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení zrušit dnešní zasedání 

Zastupitelstva města Přerova a odložit jej na jiný termín. 

 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety: 7 pro, 22 proti, 4 se zdrželi, 2 nepřítomni (Mgr. Schenk, 

Ph.D., MUDr. Trhlík) 

 

 

12/2/1/2018 Zahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 19. listopadu 2018, 
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2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Ing. Františka Jana Hrabinu za ověřovatele zápisu                

2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

Hlasování o předloženém programu:  28 pro, 5 se zdrželo, 2 nepřítomni (Mgr. Schenk, Ph.D., 

MUDr. Trhlík) 

 

Hlasování o ověřovatelích:  32 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Mgr. Schenk, Ph.D., MUDr. Trhlík) 

 

 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  

 

Ing. arch. Horký 

K jednání rady má podstatnou poznámku - na webových stránkách města není zápis z jednání Rady 

města, který se dříve zveřejňoval a navíc není vidět, jak který radní hlasoval. 

Požádal o prezentaci, která se týkala článku z MF Dnes o tom, že se nedá zjistit zpětně, kdo a jak 

hlasoval o sporných zakázkách u soudu a citoval bývalého radního a zastupitele p. Zatloukala, který u 

soudu prohlásil, že není důkaz o tom, kdo a jak hlasoval a proto není vyloučeno, že hlasoval proti 

navrhovaným věcem. Dále citoval ve stejném duchu bývalého radního a zastupitele p. Čermáka. 

Proto se zeptal, jak bude dohledatelné v případě kritických hlasování kdo a jak hlasoval a jestli je to 

opět obezlička, jak ujít případnému trestu. 

Proto by byl velmi rád, aby rada zveřejňovala, jak kdo hlasoval, proto navrhl usnesení: ZM po 

projednání ukládá Radě města zveřejňovat zápisy z jednání Rady města na webových stránkách 

města Přerova včetně jmenovitých hlasování jejich členů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že samozřejmě budou zveřejňovat zápisy rady města v souladu se zákonem. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se na bod 5/1/6/2018 Veřejná zakázka opravy 7ks bytových jednotek na ul. Tenis, Sokolská, 

Jižní čtvrť I, předpokládaná cena je okolo 3 mil. Kč bez DPH. V současné době jsou tyto byty volné, 

po rekonstrukci budou spadat do kategorie tržních nájmů a po opravě půjdou určitě do nabídky. 

V Přerově se dlouho kritizuje pronajímání bytů nepřizpůsobivým občanům, proto jak chtějí zabezpečit 

znehodnocování těchto bytů. 

 

p. Pospíšilík 

V průměru jsou to byty do 30 m2 , proto se zeptal, jestli tyto rekonstrukce nejsou příliš nákladné. 

Rozumí p. Václavíčkové v tom, že pokud se investují takto nemalé peníze do městských bytů, dá se 

tržní nájemné a může dojít k tomu, že běžný člověk v soutěži o tento byt neuspěje a může to dostat 

člověk, který se k němu nebude chovat adekvátně. 

Upozornil na nemovitosti, které se nedávno rekonstruovali s dotací např. Husova ulice – jak vypadají 

fasády, vnitřek těchto nemovitostí. 

Jako opoziční zastupitelé by si zasloužili možnost kontrolovat radu a otevřenost by měla být taková, 

jako před 4 lety. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Odpověděl p. zastupitelce, že chtějí pokračovat v obnově bytového fondu. Tyto byty jsou prázdné, 

jsou určené k rekonstrukci a doporučil, aby se na ně zašli podívat, v jakém jsou stavu. Mají zájem byty 

pronajat výběrovým řízením a nedělí občany na první, druhé nebo třetí kategorie, a mají zájem, aby 

tam byl slušný nájemník s dobrou platební morálkou a slušnými mravy. 
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Mgr. Netopilová 

Před 4 roky zavedli transparentní zápisy, každý se mohl podívat, jak ze zastupitelstva nebo 

z veřejnosti na to, kdo jak hlasoval, jaké kdo má názory, co zastává nebo naopak nezastává. 

Doufá, že nic neříkající odpověď p. Měřínského neznamená, že tato transparentnost je už minulostí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neví, z čeho opozice soudí, že koalice není dostatečně transparentní, možná nejspíš z toho, že 

proběhlo jedno jednání zastupitelstva města. 

 

p. M. Dostál 

Pokračoval odpovědí p. Václavíčkové a samozřejmě p. Netopilové – jsou to asi 2 roky, kdy opozice i 

koalice pracovala společně na změně vnitřního předpisu týkajícího se rozdělování městských bytů, 

změna se ani nedostala do rady, což si musí teď vykomunikovat v opozici proč to tenkrát tak bylo. 

Budou pokračovat dál ve změně tohoto vnitřního předpisu v duchu, ve kterém to nastartovali a věří 

tomu, že bude dopracován do doby, než budou tyto byty opraveny. 

 

Ing. Vrána 

Vyjádřil se k návrhu na usnesení od p. Horkého – připadá mu logické, že by mělo být dohledatelné, 

jak kdo hlasoval. Zeptal se přítomných úředníků, zda to opravdu není v tuto chvíli dohledatelné.  

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Informovala, že v zápise rady je vždy uvedeno, jak který radní hlasoval, je to součástí zápisu. Zákon 

neukládá zveřejňovat zápis ze zasedání rady, z důvodu, že zasedání rady je neveřejné. Proto bylo 

domluveno s návazností na podmínky GDPR, že v tomto volebním období se nebudou zveřejňovat 

zápisy ze zasedání rady, nicméně dnes odpoledne se opakovaně bavili s p. primátorem a došli 

k závěru, že přehodnotí tento názor a ve studovně budou mít zastupitelé k dispozici i zápis ze zasedání 

rady. 

V tuto chvíli je to dohledatelné pouze návštěvou na Kanceláři primátora. 

 

MUDr. Slováček 

Zeptal se, jaký vliv má zákon o GDPR, že nemohou být zveřejněny zápisy z rady města. Nerozumí 

tomu a kde v zákoně o GDPR se dá o tom dočíst, proto podpoří návrh Ing. arch. Horkého, aby zápisy a 

jmenovité hlasování Rady města Přerova byly veřejně dostupné, aby samospráva města Přerova 

fungovala transparentně pro všechny občany města Přerova. 

Dále se zeptal na bod 12/1/7/2018 – z jakých důvodů je navýšena cena a prodloužení termínu o 

dokončení a předání díla na opravu západní a východní lávky v parku Michalov, kdy původní cena 

činila 336 400 Kč a zvedla se na 701 433 Kč, což je v podstatě o 100%. Chtěl by k tomu podat nějaké 

vysvětlení. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že nechá hlasovat o návrhu Ing. arch. Horkého, ale domnívá se, že zastupitelstvo města nemůže 

uložit radě města povinnost, která jí přímo nevyplývá ze zákona. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Původně ty lávky byly navrženy k rekonstrukci, plánovaný rozpočet byl okolo 340 tisíc, firma byla 

vysoutěžena. Vyzval p. zastupitele, aby přišel kdykoliv na příslušný odbor nebo k němu do kanceláře a 

ukáže mu dokumentaci. Když se kovové prvky odkryly, tak ta lávka byla kompletně ztrouchnivělá na 

celkovou výměnu. Firma se oslovila, doplnil se rozpočet, kolik budou stát lávky v celé nové podobě a 

to je ta výsledná částka a takto byl vybrán dodavatel. 

 

p. Pospíšilík 

Vrátil se k vyvěšování zápisů z rady. Zeptal se, zda mají strach nebo obavy z toho, že dělají něco 

špatně, a že to veřejnost nemůže vidět. 
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Pokud je to GDPR, tak věci, které nevyhovují zákonu, se dají začernit nebo se dají jinak skrýt. 

Kontrola veřejnosti by zde měla být, a pokud to fungovalo v minulém volebním období, tak nevidí 

důvod, proč by to nemělo fungovat v letech následujících. 

 

Mgr. Netopilová 

Řekla, že dosavadní jednání o zápisech z rady města a jejich zveřejňování považuje za obrovskou 

ostudu, je to krok zpět tak, jak se obávali. 

Domnívá se, že je za tím tlak ODS, propojení se stavebním byznysem atd. Zeptala se, kde jsou 

námitky proti netransparentnosti od p. Navaříka, p. Kouby a dalších. Zeptala se, jak souvisí GDPR 

s tím, jak kdo hlasuje. 

Nepomůže jim, když bude p. Zácha a další říkat, že jsou k nim dveře otevřené. Je si jista, že každý 

občan tohoto města má právo vědět, jak kdo hlasoval, jak na radě města, tak samozřejmě 

v zastupitelstvu. 

Obrátila se na p. Marka Dostála s tím, že si vůbec není vědom toho, co způsobil svou prací na novém 

vnitřním předpisu přidělování bytů. Materiál šel k ombudsmance, bylo tam neskutečné porušení hned 

několika zákonů. 

Sdělila, že obzvlášť u tohoto vnitřního předpisu bude chtít, aby tam byli podepsaní všichni tvůrci, 

protože to bude velmi důležité. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Okomentoval to, že zde nikdo ze členů koalice neřekl, že chce něco nezveřejňovat. Opozice zde 

rozpoutala diskusi o tom, že něco zatajují, nezveřejňují a přitom neřekli, že nebudou něco 

nezveřejňovat. 

 

RSDr. Nekl – faktická 

Zeptal se, zda v zákoně je přímo zakázáno, že to nesmí být zveřejňováno, pokud to tak není, tak to 

mohou podpořit a přijmout. 

 

p. M. Dostál 

Odpověděl p. Netopilové, že zatím ještě nic nezpůsobil, ta jednání se vedla s několika odbory za 

přítomnosti právního oddělení, ze sociálního odd., z majetku, dokonce z Úřadu práce. 

 

Ing. arch. Horký 

Domnívá se, že výmluva na obecný předpis na ochranu osobních údajů, je zde oblíbená obezlička. 

Konstatoval, že je zvláštní, že ještě v září, bylo možné zápisy na webových stránkách zveřejňovat. 

Zeptal se, jaká kvalita zveřejnění v tištěné podobě např. v zasedací místnosti rady nebo v místnosti pro 

zastupitele, oproti tomu, že si to může každý kdykoliv stáhnout na webových stránkách, proto je to i 

v jeho návrhu na usnesení, že to chtějí mít dostupné i na internetu.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Od začátku, ať už je to programové prohlášení se zde baví o tom, že ještě neměli časově šanci, jim tyto 

věci dát, ale opozice už teď ví, že je to špatně. Požádal o trpělivost a shovívavost. Nikde nebylo 

řečeno, že se nebudou zveřejňovat zápisy, že se utají, jak kdo hlasoval, takže mu přijde zbytečné se 

tím dnes zabývat. 

Usnesení z rady bylo zveřejněno velmi rychle po proběhnutí zasedání rady, zápis byl obvykle 

zveřejněn déle než týden po té radě. V tuto chvíli je od první rady, která proběhla, přesně 11 den, což 

je vlastně stejná doba, za kterou v minulém volebním období byly zápisy zveřejňovány. 

Požádal p. Horkého, aby svůj návrh stáhl, a aby ho případně předložil znovu na příštím zasedání, poté, 

co už bude v rukou držet konkrétní dokumenty, kdy už bude moct posoudit, zda jsou v souladu 

s dobrými mravy nebo nejsou. 

Z důvodu vysokého navýšení ceny rekonstrukce lávek, byla tato informace uvolněna v podstatě do 

všech médií, kde bylo přesně zdůvodněno, že se právě kvůli tomu poškození musí udělat celková 

oprava. Dále ve zprávě bylo zmíněno i to, že když se původně dělal odhad na celkovou rekonstrukci 

lávek, tak vycházel cca 1 200 tisíc Kč a v tuto chvíli je to 700 tisíc Kč, což je ve výsledku příhodná 

cena. 
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Ing. Hrabina – faktická 

Měl poznámku k ceně, protože pokud dojde u veřejné zakázky k navýšení do 20%, nemusí se znovu 

soutěžit, pokud je ta cena dvojnásobná, tak se obává, že musí být nové výběrové řízení. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zareagovala na diskusi k zveřejňování zápisů z rady města. Opozice reaguje aktuálně na nezveřejněný 

zápis z rady. Hlasování a podrobný zápis z jednání rady, je pro ni, jako pro zastupitelku, velmi 

zásadní, protože prostřednictvím radních může pomoci při projednávání materiálů v rámci rozvoje 

města Přerova. 

 

MUDr. Slováček 

Myslí si, že jedna věc je to, co ukládá zákon a plnění minimálních povinností ze zákona a druhá věc je 

jakási dobrovolná nadstavba k tomu, aby zastupitelé a občané města Přerova neměli pocit, že rada 

města a koalice nemají co skrývat. 

I když to ze zákona není povinné, tak by bylo dobré kompletní zápisy včetně hlasování rady města 

uveřejňovat na internetových stránkách. 

Celou dobu se jim zde jedná o to, aby zápisy a hlasování byly přístupné na webových stránkách města, 

bylo přístupné on-line a bylo přístupné všem občanům, zastupitelům z pohodlí svých domovů 

případně kanceláří. 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Ocitoval stanovisko z Transparency Interntational Česká republika ze 7.12.2017: „Může zastupitelstvo 

obce pověřit zpracováním konkrétního úkolu radu obce? Dle názoru TI se domníváme, že 

zastupitelstvo nemůže explicitně úkolovat radu obce. Odůvodňujeme to tak, že oba orgány obce mají 

ze zákona taxativně vymezenou pravomoc, co mohou nebo nemohou činit. V zákoně není uvedeno, že 

by zastupitelstvo mohlo úkolovat nebo zavazovat radu obce. Zákon o obcích pouze v § 84 odst. 5 

stanovuje, že zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady, jsou-li mu předložena 

k rozhodnutí podle § 105 odst. 1. Zastupitelstvo tedy může rozhodovat o zrušení některých usnesení 

rady, pokud je dodržen procesní postup podle zákona, tzn., primátor by musel tato usnesení pozastavit 

nebo jejich výkon a předložit zastupitelstvu k rozhodnutí.“ 

Z tohoto stanoviska, které je rozsáhlejší a doporučil ho k přečtení, vyplývá, že zastupitelstvo si sice 

může dneska podle Ing. arch. Horkého usnést, že ukládá radě, nicméně toto usnesení nebude nikdy 

naplněno, pokud rada dobrovolně nebude chtít plnit.  

 

Ing. arch. Horký - faktická 

Poděkoval p. tajemníkovi a upravil návrh usnesení, že bude uloženo Kanceláři primátora. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Doporučil teď bod stáhnout a o přestávce vydiskutovat např. s p. tajemníkem, aby to bylo usnesení, 

které má oporu v zákoně a pak to nechat prohlasovat v „Různém“. 

 

Ing. Prachař 

Jeden zdvižený prst týkající se lávky, který odsouhlasila rada a navýšení o 100%. Zákon 137 o 

zadávání veřejných zakázek naprosto jasně připouští, co je možné ještě v rámci vysoutěženého a 

uzavřeného kontraktu akceptovat jako navýšení, tuší, že je to pořád 20%. V okamžiku, kdy toto 

přesáhne, tak se veřejná zakázka, ať ve stadiu zadání, ve stadiu podpisu, ve stadiu rozpracovanosti ruší 

a vypisuje se nové výběrové řízení. Upozornil, že tady je zřejmě kolize se zákonem.  

Pokud chce rada postupovat takto, tak minimálně to zveřejňování jejich rozhodnutí je důležité.  

P. Navaříka informoval, že media nejsou alibi. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil některé zastupitele, že zakázka na opravu těch mostů nebyla uzavřena, tzn., že se nemění 

zakázka, ale uzavírá se nová zakázka. Zde nedošlo ke změně hodnoty plnění, ale došlo k tomu, že rada 

neuzavřela smlouvu o dílo a teď uzavřela úplně novou smlouvu o dílo. 
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Ing. Hrabina – faktická 

Pokud zakázka nebyla uzavřena, jak mohla firma zahájit nějaké práce a jak mohla zjistit, v jakém 

stavu ty mosty jsou. Buď tedy zakázka začala běžet a zjistili, jak na tom ty mosty jsou a nebo zakázka 

nezačala a žádné práce se nezahájily. 

 

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

Jedná se o zakázku malého rozsahu, zde je jiný režim než u nadlimitních zakázek, tzn. je v kompetenci 

rady a podle vnitřního předpisu, který Rada města Přerova schválila, aby schválila zakázku i případné 

navýšení zakázky. 

 

MUDr. Slováček –faktická 

Upozornil, že v materiálu je napsané, že se bude schvalovat uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, tak 

předpokládá, že když se uzavírá dodatek č. 2, tak již k podepsané smlouvě. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Omluvil se, pokud poskytl nepravdivou informaci. 

 

Ing. Vrána 

Nemá žádný problém, aby se zveřejňovaly zápisy i to, jak kdo hlasoval. Pokud zde úředník řekne, že 

by to mohlo být v rozporu s GDPR a v minulosti to nebylo, protože GDPR, legislativa EU, platí od 

poloviny roku 2018. 

Pokud dá právní oddělení magistrátu stanovisko, že se to může zveřejnit, tak to bude hlasovat pro 

zveřejnění. Nyní ten názor nemá, není právník, pokud úředník řekne, že je to v kolizi s GDPR, tak se 

zdrží hlasování. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Pořád se ještě neví, jestli se to může zveřejňovat nebo ne, nejprve se musí zjistit, jestli to není s něčím 

v kolizi.  

Předpokládá, že to není v kolizi, proto by byl rád, aby se zápisy zveřejňovaly. Ale v tuto chvíli se to 

skutečně neví. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Pan Navařík řekl, že v podstatě ještě neskončila lhůta na to, aby se zápis mohl vyvěsit a nyní řekl, že 

neví, zda to je nebo není v kolizi. 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

Potvrdil, že si přeje hlasovat o svém návrhu usnesení a p. Navařík by měl lépe poslouchat, co říkají 

úředníci. Paní Novotná zde řekla, že to bude zveřejněno ve studovně, takže to zveřejněno bude a snad 

to není v rozporu. 

 

Ing. Střelec 

Neměl za celou čtyřletou dobu předcházející problém své transparentní názory zveřejňovat a tak bude 

fungovat dále. Požádal p. Netopilovou, aby nepředjímala, že to nechtějí. 

 

 

 

13/2/1/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kanceláři primátora zveřejňovat zápisy z jednání 

Rady města na webových stránkách města Přerova včetně jmenovitých hlasování jejich členů. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého:  21 pro, 13 se zdrželo, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 
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14/2/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva  

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

(1. schůze Rady města Přerova konané dne 8.11.2018). 

 

 

Hlasování:  28 pro, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

 

15/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  pozemku p.č. 6577/199 v k.ú. Přerov 

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

převod nemovité věci  z vlastnictví statutárního města Přerova  pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 210 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

Zeptal se, zda by to do budoucna nešlo pro p. Olšanského vyřešit nějakou smlouvou o smlouvě 

budoucí, tzn., zda by mohl padnout návrh a navrhl, aby se uzavřela smlouva o smlouvě budoucí, kde 

bude definováno, že po dokončení prací na mimoúrovňovém křížení bude tento pozemek p. 

Olšanskému odprodán. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

V této chvíli po dokončení stavby bude zájem tento pozemek prodat, ale stavba potrvá několik měsíců. 

Jakmile bude dokončena, zaměří se pozemek a p. O. může znovu požádat. 

Nemá teď mandát slíbit, jestli se uzavře nebo neuzavře smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

16/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerov  - převod nemovitých věci do 

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 4358/1 a p.č. 4358/2  

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerov bezúplatný 

převod a neschvaluje záměr statutárního města Přerov  úplatný převod  nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerov   pozemku p.č. 4358/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a  p.č. 4358/2 
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ostatní plocha, ostatní komunikace  v k.ú. Přerov,  z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 – Nové Město 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

17/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do vlastnictví statutárního města Přerova –  stavby pro rodinnou 

rekreaci č.e. 614, příslušnou k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný  

převod stavby pro rodinnou rekreaci  č.e. 614, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2614/6  v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví T.B. (1/2) a M.J. (1/2) do vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

18/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z majetku 

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5156/10 a p.č. 5156/11         

v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod  pozemků p.č.  5156/10 orná 

půda  o výměře 2.611 m2  a p.č. 5156/11 orná půda o výměře 5.073 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Prachař 

Poděkoval za vysvětlení a upozornil, že pozemky podle katastrální mapy ve vlastnictví žadatele jsou 

až za těmi pozemky, které žádá k dokoupení, tzn., pokud by tam vedla nějaká veřejná komunikace, tak 

by se pravděpodobně její vedení týkalo i pozemků ve vlastnictví žadatele už teď. 

Zeptal se – je tady spousta pozemků blokovaných -  kanál Labe-Odra-Dunaj, který blokuje rozvoji 

měst apod., jestli není nějaké řešení, aby se podívali, zda se dají tyto pozemky odblokovat a neleželo 

to tady několik desítek let a bránilo to scelení a možná smysluplném využití sousedních pozemků ve 

vlastnictví žadatele. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Je to širší diskuse nad územním plánem a víme, jaké jsou naše finanční prostředky a co je reálné. 

Tyto pozemky jsou v územním plánu určeny pro dopravní výstavbu, jsou takto vázány a je to 

v rozporu s územním plánem, proto teď nedoporučují v této fázi pozemky prodávat. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 
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19/2/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –  části pozemku  p.č. 1028  v k.ú. Újezdec 

u Přerova      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný  

převod  části pozemku p.č.  1028 ost. plocha   o výměře  cca 26 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

Postrádá k tomu nějakou projektovou dokumentaci a nějaké bližší informace stran rozsahu 

plánovaných prováděných prací, jestli 26 m2  je opravdu tak velkou překážkou k tomu, aby se to těm 

lidem nedalo prodat. 

Pokud tyto informace nedostane, tak nepovažuje 26 m2 za nějakou zásadní překážku a bude hlasovat 

proti tomuto návrhu. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Je to právo zastupitele, se takto rozhodnout. Dnes za ním přišel nejmenovaný zastupitel a diskutovali 

některé materiály.  

Proto nic nebrání tomu, aby s ním prošel katastrální mapu, řekl, kde je problém, v čem to spočívá. 

 

MUDr. Slováček – faktická 

Myslí si, že by ten materiál mohli vidět všichni zastupitelé, a nejenom on.  

 

 

 

Hlasování:  28 pro, 5 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

20/2/3/2018 Bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 5/1 a p.č. 5/6 oba ostatní plocha v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod 

nemovitých věcí - pozemků p.č. 5/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 614 m2 a p.č. 5/6 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 554 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 

statutárního města Přerova,  a to včetně zavazujících a omezujících podmínek  a sankčních ujednání a 

zřízení věcného břemene spočívajícího v závazku nezcenit převáděný majetek a nezatížit je zástavním 

právem dle důvodové zprávy, a to po dobu 10-ti let ode dne nabytí do svého vlastnictví. 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

21/2/3/2018 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 4967/1 a p.č. 4968 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný a schvaluje bezúplatný převod 

nemovitých věcí - části pozemků p.č. 49671 a p.č. 4968 oba  ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 
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Přerov, dle geometrického plánu č. 6663-88/2017 ze dne 10.1. 2018 se jedná o pozemky p.č. 4967/21 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, p.č. 4967/22 ostatní plocha ostatní komunikace  o 

výměře 3 m2 , p.č. 4968/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 504 m2 a p.č. 4968/9 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 995 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

22/2/3/2018 Převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 61 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 61 zahrada o výměře 403 m2  v k.ú. Dluhonice ve 

vlastnictví V.O. za dohodnutou kupní cenu 141 050,- Kč,  ve znění přílohy č. I. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Podporují tento materiál a dle jeho názoru je dobré dávat občanům signál, že drží slovo. 

 

Ing. Prachař 

Ocenil vedení města k tomuto přístupu, protože prodávající jsou mnohdy manévrováni do situace, kdy 

stát vykupuje pouze to, co je bezprostředně dotčené stavbou a občanům tak zůstávají obecně 2,3,10 

nebo 100 m2 v sousedství strategické dopravní infrastruktury, které mají omezené využití a pro občany 

to znamená takovéto vlastnictví pozemků znehodnocení až na úroveň 0 nebo možná i zápornou. 

Proto se přiklání k tomu, že každý takovýto návrh, který zde bude a bude mít tu oporu pro dokončení 

dálnice a bude znamenat vykoupení pozemků občanů tak, aby byly vykupované celé LV nebo 

v bezprostřední blízkosti dálnice, byl jednoznačně ze strany zastupitelů do budoucna podporován. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

 

23/2/4/2018 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19 a 21 

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

důvodové zprávy s výjimkou rozpočtového opatření na výkup pozemků z majetku společnosti 

FKK spol. s r.o. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Zarazila ho akce – převod pozemků z FKK, jestli opravdu z FKK. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Tak, jak bylo uvedeno, je to rozpočtové opatření č. 16, které bylo schváleno na 99. schůzi Rady města 

23.8.2018. 

Mrzí ho, co se stalo – převod z majetku FKK do majetku města uskutečněn nebude, protože mezitím 

došlo k převodu na jinou fyzickou osobu. 

Kdyby mluvil rétorikou kolegyně zastupitelky, tak by ukázal prstem a řekl by, čí je to vina a kdo na 

tom nese podíl. 

Snažili jsme se tam vybudovat 120 parkovacích míst. Na odboru majetku je domluvená schůzka 

s novým majitelem pozemku, aby zjistili jeho záměr, a budou se snažit najít společnou cestu k tomu, 

aby tam ta parkovací místa byla, ale ta jednání začínají teď od nuly a znovu. 

 

MUDr. Slováček 

Přijde mu divné, že tento majetek má ve vlastnictví osoba, která má nahlášené trvalé bydliště na 

magistrátu města Přerova, proto se obává, jestli to není nějaký nastrčený „bílý kůň“. 

Dále se mu nelíbí, že tím mezikrokem tam došlo k poměrně značnému navýšení ceny za m2 . 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nerozumí tomu, co říká p. zastupitel, protože pokud zastupitelstvo schválilo koupi za danou částku, 

tak není možné, aby se ta částka v rozpočtovém opatření změnila, tímto nedochází ke změně 

rozhodnutí zastupitelstva, které učinilo někdy v červnu. 

 

Ing. Hrabina – faktická 

Měl poznámku z organizačních důvodů, protože neví, jestli mohou potom schvalovat převod pozemku 

z majetku FKK. 

Když to bylo takto odsouhlaseno, tak to procesní řízení musí začít celé znovu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Pokud zastupitelstvo města schválilo smlouvu s nějakým vlastníkem, tak pochopitelně není možné 

aplikovat tuto smlouvu na jiného vlastníka, čili samozřejmě se bude muset tento problém řešit znovu. 

 

p. Pospíšilík 

Zašel si na katastr nemovitostí a nechal si nakopírovat kupní smlouvu, takže opravdu je to prodáno p. 

Pískovskému, který má trvalé bydliště na Bratrské 34.  
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1 m2 byl prodán za 1000,- Kč a my ho kupujeme za nějakých 1350,- Kč/m2 , tzn., že je tam „vývar“ 

nějakých 1 400 tisíc Kč pro tohoto člověka. Stalo se to 2. října, tři dny před volbami. 

Zajímalo by ho, kde člověk z Bratrské 34 vzal 5 338 tisíc Kč na předkup těchto pozemků. 

Je to zvláštní záležitost, proto navrhuje, aby se hlasovalo o rozpočtovém opatření zvlášť – vyčlenit 

toto rozpočtové opatření nebo by požádal p. primátora, aby vyčlenil tuto záležitost z hlasování, protože 

jinak nebude moci pro toto rozpočtové opatření zvednout ruku. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bude se hlasovat o tomto rozpočtovém opatření zvlášť a potom následně o všech rozpočtových 

opatřeních. 

Zopakoval, že pokud zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy s nějakým subjektem, tak není 

možné si myslet, že to platí i pro nového majitele. 

Budou muset jednat s novým majitelem o případném prodeji s ním. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Pokud je tam napsáno v rozpočtovém opatření, že je to převod pozemků z majetku FKK a v jejich 

majetku už to není a víte o tom, tak proč to není vyčleněno. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neví, proč si Společnost za prosperitu p. Pospíšilíka myslí, že může zneužívat faktické poznámky. 

Zopakoval, aby se nezneužívalo faktické poznámky. 

Tím, že se schválí nebo neschválí rozpočtové opatření, se netrvá na smlouvě, která nebyla podepsána. 

Jako zastupitelstvo budou muset o tom jednat znovu. 

 

MUDr. Slováček – faktická 

Nejsou Společnost za prosperitu p. Pospíšilíka. 

Jestliže ten pozemek není v majetku FKK, tak tento bod tam vůbec nemá být. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Rada města Přerova ve svém rozpočtovém opatření toto schválila a než se to dostalo na jednání 

zastupitelstva, tak mezitím FKK prodala pozemek někomu jinému. 

V tuto chvíli nemusí toto rozpočtové opatření schválit. 

Pan Pospíšilík je lídrem Společnosti za prosperitu, a proto je tato skupina p. Pospíšilíka. 

 

Ing. Prachař 

Sám chtěl navrhnout, aby toto rozpočtové opatření bylo vyňato z materiálu. 

Bylo to prodáno 2.10. podle smlouvy a neví, kdy o tom rozhodovala rada, a proto jsou ty zápisy z rady 

velmi důležité. 

 

Ing. Hrabina – faktická 

Opravdu není vazal p. Pospíšilíka. 

 

Ing. T. Dostal 

Doporučil, aby v příštích rozpočtových opatřeních, konkrétně ta, která se budou týkat převodu 

majetku, aby důvodová zpráva nebyla vázána na firmu nebo majitele, ale byla vázána na číslo 

pozemku, v tom případě už by to mohlo být hlasovatelné. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Sdělil, že o tomto rozhodla rada v minulém volebním období. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Požádala o vysvětlení k rozpočtovému opatření, kdy Odbor řízení projektů a investic převedl finanční 

prostředky ve výši 1 650 tisíc Kč na dvě jiné akce. 

Proč 1 500 tisíc Kč půjde na dofinancování a energetické opatření v budově Palackého, což je Vysoká 

škola logistiky v Přerově. 
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Proč se nezvážilo, aby se tyto prostředky daly na ZŠ B. Němcové, která je jako jediná bez zateplení. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Jaké rozpočtové opatření projde, schválí zastupitelstvo. 

Tady došlo k navýšení ceny zateplení a je tedy možnost toto navýšení tímto rozpočtových opatřením 

schválit a dokončit dílo, jinak by nemohlo být dokončeno, je potřebné mít prostředky na 

dofinancování. 

Pokud by p. zastupitelka měla zájem, aby byla realizována jiná investiční akce, např. zateplení ZŠ B. 

Němcové, nemusí to být součástí tohoto rozpočtového opatření, ale mělo by to být součástí jiného 

materiálu. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Požádala, zde může podat návrh na usnesení, aby tato částka byla alokovaná pro ZŠ B. Němcové. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Samozřejmě, že může dát návrh na usnesení, ale realizace zakázek probíhá ve městě tak, že nejprve 

musí být schválen záměr a současně musí být schváleny finanční prostředky prostřednictvím 

rozpočtového opatření. 

Pokud se zde nějaká částka alokuje, tak to neznamená, že se akce bude realizovat, protože není 

schválen záměr realizace veřejné zakázky. 

 

MUDr. Slováček 

Z materiálu mu nevyplývá, o kolik došlo reálně k navýšení sumy na zateplení budovy Palackého. 

 

primátor Ing. Měřínský 

V tabulce na str. 8 je původní částka – akce nad 500 tis. – ORG 500439 – energetické opatření budovy 

Palackého 25, tam bylo původně 9 800 tisíc Kč, rozpočtové opatření je 1 500 tisíc Kč, rozpočet po 

úpravě je 11 300 tisíc Kč. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Nemá problém hlasovat o vyčlenění rozpočtového opatření – výkup pozemků z FKK. 

I kdyby rozpočtové opatření prošlo a do 31.12. smlouva nebyla uzavřena, tak se nic nestane, protože 

finance zůstanou v rozpočtu města 2018 a pokud nebude uzavřena smlouva v r. 2019 s novým 

majitelem, tak ty prostředky zůstanou v prostředcích města. 

Z jejího pohledu je jedno, jestli se to vyčlení nebo ne, takže klidně podpoří p. Pospíšilíka. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková - faktická 

Stáhla svůj návrh na usnesení a doufá, že vedení města bude o těchto záměrech uvažovat. 

 

 

 

Hlasování o návrhu p. Pospíšilíka:  23 pro, 2 proti, 8 se zdrželo, 2 nepřítomni (MUDr. Trhlík, p. 

Ondrůj) 

 

Hlasování o upraveném usnesení:  33 pro, 2 nepřítomni (MUDr. Trhlík, p. Ondrůj) 
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5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

 

24/2/5/2018 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Regenerace panelového 

sídliště Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Regenerace panelového sídliště 

Předmostí, 13. etapa (ul. Teličkova 1 – 6)“ dle důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje aktualizaci projektu Regenerace panelového sídliště Předmostí z r. 2004, vč. 13. 

etapy (ul. Teličkova 1 – 6) v roce 2019. 

 

 

DISKUSE: 

 

náměstskyně primátora Ing. Mazochová 

Dnes ráno obdržela informaci od Státního fondu rozvoje bydlení o doporučení návrhu na usnesení, 

proto doplnila druhý bod usnesení – viz výše. 

 

Ing. Hrabina 

Z jeho pohledu je v předloženém návrhu zásadní chyba – v předposledním odstavci- citoval: „celková 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 13 290,- Kč bez DPH“ – chybí tam buď nuly nebo 

poznámka tisíce. 

 

Ing. Prachař 

Zeptal se, protože toto již není zakázka malého rozsahu – nikde se tady neuvádí v tomto materiálu, jak 

bude postupováno dál za předpokladu schválení tohoto projektu. 

Předpokládá, že na to bude klasické výběrové řízení na zhotovitele – jen se chtěl ujistit, zda tomu tak 

je. 

 

primátor Ing. Měřínskýc 

Zákonná zakázka se bude zadávat v souladu se zákonem. 

 

p. Pospíšilík 

Je rád, že koalice pokračuje v regeneraci panelového sídliště v Předmostí. 

 

MUDr. Slováček – faktická 

Navázal na p. Hrabinu – opravdu tam ta chyba je. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Jedná se o písařskou chybu. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení:  32 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (MUDr. Trhlík, p. Ondrůj) 

 

 

PŘESTÁVKA: 15:45 – 16:00 hodin 
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6. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

 

25/2/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí kuželkářského družstva žen na 

Evropském poháru, konaného v roce 2018 v Srbsku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 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) 156 297,2 * - 20,0 156 277,2 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 255,0 * 

  
+ 20,0 8 275,0 

  

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 643,3 * + 20,0 29 663,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, zda to jde z nějaké rezervy např. na kulturu nebo přímo z rozpočtu. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Je to z grantové rezervy, která byla v průběhu roku navýšena. Jedná se o individuální dotace, o kterých 

se dopředu neví, když někdo uspěje. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 
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26/2/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Veslařský klub Přerov, z.s. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Veslařský klub 

Přerov, z.s., IČ: 64601749, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením veslařské lodě - čtyřky bez 

kormidelníka pro mládežnické kategorie, 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 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  1343 230  Poplatek za užívání  

 veřejného prostranství 

1 000,0 + 200,0 1 200,0  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 275,0 * 

  
+ 200,0 8 475,0 

  

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 663,3 * + 200,0 29 863,3 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 
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27/2/6/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem Václavem Klakurkou, na 

částečnou úhradu nákladů spojených s jeho účastí na Mistrovství světa v terénním triatlonu 

Xterra, konaného v roce 2018 na Havaji. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2018, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu 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) 156 322,2 * - 25,0 156 297,2 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 230,0 + 25,0 8 255,0 

  

* 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 29 618,3 + 25,0 29 643,3 

 

 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 
 

7. RŮZNÉ 

 

 

28/2/7/2018 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území 

města Přerova pro rok 2019 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na 
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území města Přerova pro rok 2019" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků 

vyčleněných v rozpočtu r. 2019 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Kvitoval tento materiál, že se podporují takovéto stavby, ale chybí mu tam, jak probíhá kontrola při 

realizaci oprav, zda je tam nějaký dozor, nějaký stavební deník, aby stavba byla provedena kvalitně a 

řádně, pokud se dávají takovéto finanční prostředky.  

 

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

Probíhá tam kontrola naším odborem v rámci přenesené působnosti orgánem Státní památkové péče. 

 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

 

29/2/7/2018 Vyhlášení Programu statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

pro rok 2019 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,             

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a 

osvěty (EVVO) pro rok 2019" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v 

rozpočtu r. 2019 na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, pokud navazuje tento program na ten předchozí, tak jestli je možné dát nějaké příklady toho, 

co se v minulosti již podporovalo. 

 

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

U účelu A) - jsou to většinou projekty škol, ať už mateřských, základních nebo středních. Jsou to 

většinou nějaké výukové programy spojené s praktickou činností, případě soutěžemi, exkurzemi 

zpracované do nějakého tematického projektu. 

U mateřských škol to byla nejčastěji úprava školních zahrad pro výuku a vždy spojená s nějakým 

projektem využitím úpravy při práci s dětmi během roku, kdy je poskytována dotace. 

Byla z toho financována naučná stezka zemědělské školy, pak pravidelně projekty Střední průmyslové 

školy, dále i publikační činnost ornitologického spolku. 

U účelu B) – je to pravidelná poradenská činnost, kterou v podstatě zajišťuje jenom ORNIS Muzea 

Komenského. 

Účel C) – to je stanice pro handicapované živočichy, kdy jediná registrovaná je stanice ORNIS. 

Poslední účel je součástí programu od předloňského roku – zatím jediným projektem je obnova 

Knejzlíkových sadů. 

 

Hlasování:  33 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 
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30/2/7/2018 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům a 

členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 

komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování měsíčních peněžitých plnění 

občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova za výkon funkcí předsedů a členů 

výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM ve výši pro předsedu výboru ZM a 

předsedu komise RM 2.490 Kč a pro člena výboru ZM a člena komise RM 600 Kč. V případě 

souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM a předsedům a členům komisí 

RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých plnění pro jednotlivé 

funkce. 

 

2. stanovuje, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení do funkce. 

 

 

Hlasování:  34 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

 

31/2/7/2018 Zřízení výborů zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů třináctičlenný Výbor pro místní části, 

 

2. zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory v následujících částech města 

Přerova: Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice,  Přerov V - 

Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - 

Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice, 

 

3. určuje počet členů místních výborů ve všech místních částech města Přerova na 5, 

 

4. ukládá Radě města Přerova ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova 

personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Předložil protinávrh – materiál rozšířil – je totožný s tím, co navrhl p. primátor. 

O tomto materiálu se dozvěděli až tady, těsně před zastupitelstvem. 

Ve dvou bodech je materiál totožný – v bodě zřízení Výboru pro místní části a zřízení výborů 

v místních částech. Rozdíl je v tom, že do výboru v Předmostí navrhuje místo 5 lidí, 7 lidí – je to 

poměrně velká místní část, kde žije přibližně 4 tisíce obyvatel. 
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Dále navrhuje zřízení Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu a Výbor pro školství a sport. 

Tyto výbory pracovaly velice dobře a profesionálně, tyto výbory předkládaly materiály přímo do 

zastupitelstva. 

Pokud je to komise, ta je poradní orgán rady, která s návrhem může nebo nemusí souhlasit nebo 

nemusí na něj brát zřetel. 

Výbor má vyšší úroveň projednávání materiálů, podílí se na práci zastupitelstva a je kontrolován 

zastupitelstvem. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

Připojila se k návrhu, který předložil p. Pospíšilík a myslí si, že i navržená Komise pro sociální věci a 

zdravotnictví by mohla být opětně Výborem pro sociální věci a zdravotnictví jako v minulém 

volebním období. 

Navrhla rozšířit protinávrh p. Pospíšilíka o zřízení Výboru pro sociální věci a zdravotnictví 

místo zřízení komise. 

 

p. Pospíšilík - faktická 

Souhlasil s návrhem Mgr. Vránové, zařadit zřízení Výboru pro sociální věci a zdravotnictví do jeho 

protinávrhu. 

 

Ing. Prachař 

Uvítal návrh p. Pospíšilíka na zřízení těchto výborů včetně Výboru pro dopravu a s tím související 

životní prostředí, které má své opodstatnění vzhledem k problematice města. 

Chtěl by, aby se všechny tyto výbory odsouhlasilyi najednou, pokud to nebude možné, tak aby se o 

ustanovení těchto výborů hlasovalo samostatně. 

Návrh na usnesení na základě návrhu p. Pospíšilíka doporučuje, aby ZM schválilo ustanovení 

Výboru pro školství, mládež, sport a kulturu, dále ustanovení Výboru pro dopravu, rozvoj a 

životní prostředí a třetí Výbor pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení, tzn., že kromě 

zákonných dvou výborů – kontrolního a finančního, by magistrát města měl 5 výborů a návrhy 

na komise by byly zrušeny. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Domnívá se, že zastupitelstvo nemůže přikázat radě, aby zrušila své komise, přestože se zřídí tyto 

výbory. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Doplnil, že komise se zodpovídají radě. To, co jde z komise, jde do rady a rada to může zamítnout a 

potom to nepředloží na zastupitelstvu. 

Zápisy z komisí jsou zveřejněny a ve všech komisích se předpokládá nemalá účast opozice, tzn., že i 

kdyby komise předložila nějaký návrh radě a rada ten návrh neschválila, tak pořád má opozice i 

koalice od svých členů z dané komise informace, co se tam dělo a může kdokoliv zde na zastupitelstvu 

návrh předložit znovu i přesto, že ho rada zamítla. 

Proto je liché, že by se nedalo k informacím dostat. 

 

p. Pospíšilík 

Připomenul Mgr. Navaříkovi, že byl členem Komise pro kulturu, a že spousta materiálů do této 

komise nešla, osobně na posledním zastupitelstvu o tom mluvil. 

Úroveň fungování komise a výborů byla podstatně rozdílná, je to také o předsedovi. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Je to o lidech v komisích a výborech, o předsedech, o tom, jak jsou předkládány a zpracovávány 

materiály. V minulém období bylo několik výborů a připomenul, kdo kolik materiálů a jaký výbor 

předložil na zastupitelstvo. 

Materiály předkládal Kontrolní výbor, Výbor pro místní části a Výbor pro rozvoj a investice nebo bylo 

pouze konstatováno, jak bylo hlasováno ve výboru na předkládaný materiál. 
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Dle jeho názoru – výbor nebo komise – je to hlavně o tom, jak budou pracovat, a co bude předkládat 

radě nebo zastupitelstvu, i předseda komise může předstoupit před zastupitele a odprezentovat svůj 

materiál. 

Udělejme si statistiku, jak to v minulém období bylo, kde nebylo od věci, když personálně byli 7 

z koalice a 2 z opozice, nebo 6 koalice, 3 opozice. 

Za ODS vybírali členy personálně tak, aby ti lidé měli zkušenost s daným resortem.  

 

Ing. Prachař 

Nerozumí averzi proti ustanovení 3 výborů nad ty zákonné. 

Reakce lidí, které oslovil s návrhem na účast v komisích, tak až na 2 je velmi negativní, podotknul, že 

je to spíš výsměch. 

Co se týká komisí – poradního orgánu rady, tak ať si jich zřídí kolik chtějí, protože jim je to jedno. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nerozumí slovům jako averze. Rada schválila komise a chtějí s nimi pracovat. 

 

Ing. arch. Horký 

Zastupitelstvo si může zvolit svůj poradní orgán a není nic proti ničemu, aby existovala komise i 

výbor na stejné téma. 

Plně podporuje doplňující návrhy a věří, že se schválí téměř jednomyslně. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Také podporuje zřízení výborů, protože pracovala ve Výboru pro školství, kde měli informace, 

probíhala tam debata a bylo to konstruktivní jednání. Závěry a informace předávali svým klubům, což 

bylo pozitivní a může to potvrdit p. náměstek Kouba. Jejich účast byla v mnohém přínos. 

I z jejich strany není zájem o komise a podporují zřízení výborů.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Tak, jak řekl p. Zácha, je nejdůležitější, že je to hlavně o lidech, jak budou v komisích nebo výborech 

pracovat. Mohou předkládat na výborech nebo komisích návrhy. 

Dle jeho zkušenosti, když byl členem kulturní komise – předložili nějaký návrh do rady a ta jej 

zamítla, mohli to nechat být, ale nesmířili se s tím a dále s těmito věcmi pokračovali – např. několikrát 

osobně komunikoval s vedoucí Kanceláře primátora ve věci grantového programu pro kulturu. 

Proto si opravdu myslí, že nejdůležitější je, že je to o lidech a když tito lidé budou umět komunikovat 

spolu i s nimi, tak to bude všechno fungovat. 

 

MUDr. Slováček 

Byl by rád, aby všichni podpořili vznik navrhovaných výborů z prostého důvodu, který zde již zazněl 

– komise, poradní orgán rady města – výbory jsou zřízeny zastupitelstvem města a předseda výboru 

zastupitelstva má opravdu jiné postavení než pouze jako poradní hlas jako je komise rady. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Pracoval v Komisi pro školství a sport a pak pracoval ve Výboru pro školství a sport. Paradoxně měli 

větší vliv na chod města, když byli komise, takže se těší na spolupráci s Komisí pro školství a sport. 

V minulém volebním období protestoval na propojení vedení města s výborem, předsedou byl p. 

náměstek.  

Doufá, že se s komisí shodne a neví, proč degradují komisi. Těší se na závěry komise, které by mu 

mohly pomáhat v rozhodujících procesech, jak v sociálních věcech, tak ve školství. 

Váží si těchto lidí a rozhodně nesnižuje jejich erudici a bude respektovat jejich názor, i když jsou „jen 

v komisi“. 

V rámci výboru školství, tak zde tady nepředložili téměř žádný samostatný materiál, co se týče 

výboru. Byla to pouze varianta v oblasti dotací a grantů, když zmateně předkládali variantu výboru, 

rada schválila jeden návrh, který revokovali, udělali tam dva přesuny a potom bylo zajímavé sledovat, 

co zastupitelé podpoří, jestli návrh rady nebo návrh výboru. Proto se nedomnívá, že v tomto ohledu to 

má vliv na chod města, jestli je to výbor nebo komise. 
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Mgr. Netopilová 

Samozřejmě také podporuje materiál na vytvoření výborů. Pozastavila se nad větou, kterou řekl p. 

Navařík, že je to všechno o lidech – je to fráze, kterou si každý může vykládat, jak se mu hodí. 

Výbory mají větší pravomoci, předsedou musí být zastupitel, u komisí to tak není a u materiálů 

z výborů vztahujících se k zastupitelům, tak se jimi budou zabývat, budou je číst, u komisí si tím není 

jistá. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nedomnívá se, že výbor nebo komise má větší pravomoci, jedná se o poradní orgán rady nebo 

zastupitelstva. 

 

p. M. Dostál 

Komise se daleko dřív dostanou k materiálům, které jdou do rady, takže je daleko víc času na jejich 

zpracování. 

Připomenul p. Prachařovi, že v minulém volebním období byl nominován do Výboru pro dopravu, 

rozvoj a investice, kde došel 2x nebo 3x na začátku, proto musel být vyměněn, protože tam 

nedocházel. Čekali od něj, že je bude informovat o nadstandardních informacích nebo z vrcholné 

politiky, aby s nimi mohli pracovat, ale nedočkali se. 

 

RSDr. Nekl 

Zastavil se nad těmi návrhy, které přišly na stůl bez nějakého kolektivního projednání. 

Myslí si, že ve Výboru pro školství, sport a mládež má kultura poněkud jiné postavení, tak tam by to 

nedával. Nebo životní prostředí – zde budou úplně zásadní věci s životním prostředím např. při 

přechodu na jiné skládkování apod., proto dát to pod dopravu se mu zdá nerozumné. 

Výborů by mělo být víc a měly by být jinak koncepčně poskládány. Bylo by dobré se nějak domluvit a 

náplň výborů specifikovat trochu jinak, aby to neublížilo tomu, co mají projednávat. 

 

MUDr. Slováček 

Obrátil se na koalici, kdy na minulém zasedání zastupitelstva hlasováním proti nebo zdržením se, tak 

hlasování opozice úplně vynulovalo a výbory neprošly. 

Proto by byl rád, aby se nějakým způsobem zaručilo, že se město bude někam posouvat, bude dobře 

fungovat. Shodnou se na tom, že to dělají všichni proto, aby se opravdu Přerov někam posunul, proto 

by byl rád, kdyby koalice projevila dobrou vůli a tentokrát hlasovala pro zřízení těchto výborů. 

 

Ing. Střelec 

V tomto bodě je návrh na zřízení jednoho výboru pro místní části. 

Proč tady řešíme, jestli je to méně nebo více demokratické, proto vyzval zastupitele, aby se podívali na 

Olomouc, který má odborné komise a komise místních částí, proto se zeptal, zda je to v Olomouci 

méně demokratické. 

Neustále se tady řeší, že pokud nebudou v Přerově výbory, tak je to nedemokratické, což není vůbec 

pravda. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Prachaře:  10 pro, 3 proti, 20 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

(MUDr. Trhlík) 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Vránové, Ph.D.:  15 pro, 19 se zdrželo, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka:  16 pro, 1 proti, 17 se zdrželo, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík) 

 

Hlasování o předloženém usnesení:  28 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (MUDr. 

Trhlík) 
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7.4 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů  ve věcech, které 

nebyly předmětem programu 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Vrátila se k usnesení rady, bod 11/1/7/2018 – Záměr st. města Přerova, uzavření dodatku č. 18 

k nájemní smlouvě nemovitých věcí ve vlastnictví st. města Přerova tvořící sportovní areály mezi st. 

městem Přerov a společností Teplo. Na zastupitelstvu 20.8. bylo toto téma otevřeno, kdy p. Vrána 

veřejně sdělil, že si město objednalo audit v hodnotě 300 tis. Kč s cílem zjistit, jak a kdo má být 

provozovatelem těchto sportovišť. P. Zácha k tomu dodal, že se během 10 let provozu sportovišť 

společností Teplo prokázalo jako dobře fungující. Zde je krizový scénář, kdy 18. dodatkem se 

prodlužuje doba provozovatele s Teplem. 

Zeptala se, co audit doporučil a jak se k tomu staví nové vedení města. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Tímto materiálem se pouze odkládá nový provozovatel sportovišť z 1.1.2019 na 1.5.2019. Tímto 

krokem může být vybrán nový provozovatel sportovišť až k 1.5.2019. 

 

Ing. arch. Horký 

Promítl několik obrázků s billboardy na Želatovské ul., 9. května a ul. Polní. 

Rada města konaná 18.10. vypověděla nájemní smlouvu s provozovatelem těchto reklamních zařízení, 

protože provozovatel požádal o to, aby se mu zmenšil rozsah billboardů, které může v Přerově 

provozovat a rada měla názor, aby billboardy okolo silnic zmizely, proto podala výpověď z nájmu. 

Žadatel nájemce se ozval nové radě města, která 15.11. zrušila předcházející usnesení. 

Nemyslí si, že je to vhodné, zejména billboard na Želatovské. Argument, že město získává 39 tisíc Kč 

nájmem ve vztahu ke kvalitě veřejného prostoru a jeho vlivu na okolí, je směšný. Tyto peníze se 

mohou ušetřit např. tím, že nebude uvolněný radní pro dopravu. 

Podal návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje právo rozhodovat o nájemních vztazích na pozemky ve vlastnictví města za 

účelem umisťování a provozování reklamních zařízení, 

2. ruší usnesení Rady města Přerova č. 37/2/7/2018 z 15.11.2018, 

3. schvaluje výpověď z nájemního vztahu na části pozemků p.č. 4135/4, ost. plocha o 

výměře 6 m2, p.č. 5300/1, ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 5746/1, ost. plocha o výměře 12 

m2, p.č. 6569/2, zahrada o výměře 6 m2, vše v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní 

smlouvy ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi HP 

Agency, spol. s r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561 (nyní právní 

nástupce NewTonia s.r.o. , se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561) jako 

nájemcem a statutárním městem Přerov jako pronajímatelem. 

 

Doufá, že se všichni shodnou na tom, že vizuální smog a billboardy kolem silnic a nad cyklostezkami 

nechtějí. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Pan zastupitel zná historii tohoto materiálu, platí zákon, tyto billboardy nejsou v rozporu se zákonem. 

Provozovatel odstranil billboard v Předmostí. Rada na svém posledním zasedání podpořila, aby tyto 

billboardy na území města Přerova byly ponechány a byly provozovány touto firmou. 
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Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Hovořil k analýze na sportoviště – na odboru je k nahlédnutí a je možné ji zaslat. Byly dvě varianty, 

buď může být založená dcera společnosti Teplo, nebo může být založená organizace, která bude 

zřízená statutárním městem prakticky „na zelené louce“. Pracují s oběma variantami, dnes měli 

pracovní skupinu. 

 

p. Pospíšilík 

Minule zde hovořil o tom, že mu nebylo zasláno vyhodnocení funkčnosti eCentre. Uznal, že mu byly 

materiály zaslány 20.7. z Kanceláře primátora Ing. Novotnou. Došla mu excelovská tabulka s čísly, ke 

kterým nejsou žádné podklady, nebyl k tomu žádný komentář z města a nebylo k tomu žádné jiné 

posouzení. 

Materiál mu byl zaslán, ale nebere ho jako vypovídající. Budou se tímto materiálem dále zabývat, 

překontrolují se čísla a budou ho určitě oponovat. 

 

Ing. arch. Horký 

Minule se zde dotazoval, jaká má být odměna uvolněného radního, bylo mu velmi obecně 

odpovězeno. Ví, že ještě není měsíc od posledního zastupitelstva, takže stále čeká písemnou odpověď. 

Také se ptal p. radního Marka Dostála, zda má vypořádány všechny své závazky, nemyslel tím 

exekuce, ale spíš nájmy jeho firem, splátky, alimenty, pachty apod. 

Když je ODS Michala Záchy tak transparentní, tak se podíval na transparentní účet ODS (požádal o 

spuštění prezentace). Největším dárcem na kampaň ODS byl p. Marek Dostál, kdy daroval celkem 200 

tisíc. 

Stále doufá, že mu p. Dostál odpoví na otázku týkající se jeho závazků a možná mu i vyvrátí to, co se 

po Přerově říká, že se pro něj chystá politická trafika, která by mu tyto peníze vrátila zpátky. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se Marka Dostála na nemilou skutečnost, a to zda je v současné době obviněn Policií ČR ze 

sexuálního nátlaku podle trestního zákoníku. Dále se ptala, zda se zakládá na pravdě, že byl p. Marek 

Dostál účastníkem autonehody, při které srazil chodce na přechodu pro chodce. Když mělo dojít 

k finančnímu plnění, tak se k dané věci p. Dostál nehlásil. 

Dle jejího názoru, by měl p. Dostál na tyto věci zcela jasně a pravdivě odpovědět, protože nejenom 

ona, je přesvědčená, že funkci zastupitele a obecně jakoukoliv veřejnou funkci by měl zastávat pouze 

člověk, o kterém nejsou žádné pochybnosti v těchto oblastech. 

Požádala o jasné odpovědi. 

 

p. M. Dostál 

Funguje presumpce neviny, dále nerozumí tomu, jak některé záležitosti mají souvislost s jeho funkcí 

zastupitele. 

Asi před 3 nebo 4 lety měl autonehodu, která byla řádně vyšetřená policií, vinu vzal tak, jak byla 

prokázána, a v rozsudku nebylo uvedeno, že by se měl nějak s dotyčnou finančně vyrovnat. Může se to 

stát každému, že přehlédne člověka na přechodu, např. i p. Nekl nebo jejich kolega také boural. 

Co se týká obvinění, tak vysvětlil, že jej okradl psychicky nemocný člověk, který u něj pracoval, a aby 

zakryl své nekalosti, tak si vymyslel tuto historku. V současné době to řeší policie. 

Minule se ptal p. Horkého, jestli mu má donést potvrzení z Czech Pointu, že nemá žádnou exekuci, 

příště potvrzení donese. 

 

RSDr. Nekl - faktická 

Za posledních 40 roků neboural. 

 

p. Dostál – faktická 

Omluvil se, byl to p. Passinger. 
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náměstek primátora p. Zácha 

Když se projednávají materiály do zastupitelstva, tak to jde věcně, jsou nějaké připomínky. Paní 

Netopilové řekl, že jí ODS leží v žaludku - minulé zastupitelstvo, dneska, propojení na stavební 

zakázky, brání se transparentnosti. 

Zeptal se p. Horkého, jestli myslí vážně jeho slova „ODS p. Záchy“. 

ODS má transparentní účet, neví, jak to má SpP, jak financovali kampaň. To, co zde padlo, jsou 

závažná obvinění, pro něj jsou některé informace nové. 

Z party 6 zastupitelů z minulého období zůstali 3, z předminulého 1 a urážíte naše kolegy. Zeptal se, 

jestli Dr. Kocourek má propojení na stavební zakázky, zda Jaroslav Hýzl je ODS p. Záchy, občan 

Navařík transparentně nebo netransparentně… 

Vyzval, aby už přestali dělat tyto věci. Neřekl zde, že kvůli nim bylo parkoviště v Předmostí prodáno 

někomu jinému.  

Zeptal se, zda má připomenout vymalovaný podchod, SBD, bez svolení majitele. 

Všechno má své hranice a upozornil, že je překračují. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Zeptal se, jestli zde budou řešit údajná obvinění nebo nějaké autonehody. Toto sem nenáleží. Ať si o p. 

Dostálovi myslíte cokoliv, on byl zvolený. 

 

Ing. arch. Horký 

Vysvětlil, že co se týká ODS Michala Záchy, tak pouze parafrázoval to, co řekl p. primátor o 

Prosperitě Radka Pospíšilíka, byl to spíš řečnický obrat. 

Parkoviště v Předmostí - vyzval, aby se zastupitelé podívali, kdo byl v minulém volebním období 

správce rozpočtu. 

Pouze se dotazovali na věci, které se k nim donesly, zda jsou pravdivé. 

Oni, jako jediná volební strana, zveřejnili financování v jejich zpravodaji. Není si jistý, zda člověk 

s takovým obviněním, má vykonávat exekutivní funkci v radě města i přes presumpci neviny. Politik, 

který je vystaven takovým obviněním, ačkoliv je to od bývalého problémového zaměstnance, většinou 

z aktivních funkcí odstoupí. 

Byl by rád, aby se k tomu zastupitelstvo jasně postavilo a hlasovalo o usnesení: ZM po projednání 

potvrzuje p. Marka Dostála ve funkci člena Rady města Přerova. 

Je to vyjádření názoru, tímto ho neodvolává. 

 

Mgr. Netopilová 

Podle ní by presumpce neviny neměla platit pro veřejné funkcionáře. Nikdy si nemyslela, že bude 

sedět zde v zastupitelstvu, kde bude někdo obviněný, je to další překročení mezí. 

Poznamenala, že je to právě minulost ODS, na kterou by p. Zácha rád zapomněl, ale on z té minulosti 

pochází, je znovu ve vedení a právě s ODS jsou spojeni nejrůznější bílí koně, nejrůznější lidé, kteří 

jsou nastrčeni do různých funkcí, protože jsou bezúhonní. Proto ta nedůvěra je oprávněná a bude 

jenom ráda, když se nepotvrdí. 

 

p. Nekl – faktická 

K vystoupení p. Netopilové – presumpce neviny platí, tímto způsobem jde dehonestovat lidi a zničit 

jim život takovým způsobem, že už se do politiky nikdy nevrátí a zná dva případy, že politici skončili 

v lese v boudě, protože se báli vyjít mezi lidi. 

Vyzval, ať neblázní lidi a řídí město. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Je přesvědčená, že návrh na usnesení p. Horkého, je nehlasovatelný. Ať navrhne odvolání, protože 

nerozumí, co myslí tím potvrzuje. 

 

MUDr. Slováček 

Poděkoval p. Dostálovi za odpovědi na nepříjemné dotazy. 

Jeho názor je, že platí presumpce neviny. Souhlasil by s tím, aby si šli po krku kvůli rozporným 

názorům na chod města. 



30 

 

Vyzval, aby se zde neprobíraly soukromé věci a záležitosti a nediskutovaly se věci, které s chodem 

města nesouvisí. Diskutujme, jestli bude mít p. radní Dostál nějakou trafiku stran sportovišť, jak se 

proslýchá, patří to k diskusi, kam se město bude ubírat a jak se budou vynakládat jeho finanční 

prostředky. 

Je velmi jednoduché někoho obvinit, a jestli se trestní oznámení zakládá na pravdě nebo ne, tak to 

může trvat několik týdnů nebo měsíců. 

Sdělil, aby byli zastupitelé na sebe tvrdí v rámci fungování města, ale aby sem netahaly soukromé 

záležitosti. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Slova předřečníka byla velice rozumná. 

Vyjádřil se k věci, kterou rozpoutala paní kolegyně. Mrzí ho, že neukojená touha po moci a vnitřní 

zloba byla transformována do osobního napadání a je mu líto, že už z druhého zastupitelstva dělá 

politickou žumpu. 

Poděkoval, že ukázali, že ODS má transparentní účet. Připomenul, že ODS nevěšela volební plakáty 

na budovy společnosti, která přijímá městské zakázky. 

Zeptal se, zda paní Netopilové není líto, že na ni nikdo nepodal trestní oznámení za ničení soukromého 

majetku. Domnívá se, že by paní Netopilová měla mít nějaké své hranice a vyzval p. Horkého, aby 

v rámci svého klubu vysvětlil, kde je míra slušnosti. 

 

Ing. Vrána 

Sdělil, že se podepíše pod všechno, co řekl p. Slováček. 

Pozastavil se nad návrhem usnesení a zeptal se, jaký je smysl tohoto usnesení. 

To, co zde proběhlo, je nechutné a nedůstojné jednání Zastupitelstva města Přerova, kdy se mají řešit 

majetkové, školské záležitosti. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bude se hlasovat o tomto návrhu, který je zmatečný a p. Dostál dále zůstane v každém případě radním, 

ať to dopadne jakkoliv. 

 

Ing. arch. Horký 

Potvrdil, že ať hlasování dopadne jakkoliv, tak p. Dostál zůstane radním, je to pouze na jeho osobním 

rozhodnutí, kdyby náhodou chtěl nebo nechtěl odstoupit. 

Myslí si, že na některé věci, které mohou ukazovat a nejsou jisté, tak se zeptali na jakýsi morální 

kredit zastupitele, proto by měly zaznít. 

Nedostali odpověď na politickou trafiku, proto se zeptal, zda se něco takového chystá. 

 

Mgr. Netopilová 

Promluvila na svou obranu. Nečekala, že požadavek na to, aby zastupitelé byli bezúhonní zbudí 

osobní útoky, ať od p. Kouby nebo od dalších zastupitelů. 

Myslí si, že jednoznačně každý zastupitel by neměl mít na krku nic z toho, o čem zde mluvila. 

Vyjádřila se ke svému provinění, kdy došlo k nedorozumění, a za peníze magistrátu vymalovali 

zanedbaný podchod v domě na Žerotínově náměstí. 

Je přesvědčená o tom, že podchod zpříjemnili, mají na to plno kladných ohlasů a zeptala se, jakou 

škodu vlastně způsobili, když toto místo očistili a malbou změnili. 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr. 

Vrátil se k prvnímu návrhu Ing. arch. Horkého – ad1) je hlasovatelné, bez problému si zastupitelstvo 

může vyhradit právo rozhodovat o uzavírání nájemních jakýchkoliv vztahů. Ad2) – to je právní 

nesmysl – zastupitelstvo nemůže rušit usnesení rady a ad3) nemůže tím pádem schválit tento bod. 

Zastupitelstvo nemůže překračovat své pravomoci, rada je svébytný orgán, a takto se i rozhoduje. 

Kdyby to navrhl p. primátor, který jediný může pozastavit účinnost toho usnesení a může předložit věc 

k rozhodnutí zastupitelstvu, ale to evidentně neudělal, takže je to také nehlasovatelné. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Reagoval na požadavek na bezúhonnost – dle wikipedie je bezúhonnost vlastnost člověka, tedy 

fyzické osoby, která obecně znamená, že nebyla v minulosti odsouzena za trestný čin. Proto 

požadavek na bezúhonnost je naplněný. 

Pan Horký předkládal na radě 4.10. materiál, který vzešel z kulturní komise a v tomto doporučení bylo 

uloženo Kanceláři primátora, aby se zabývala řešením nějaké koncepce vizuálního smogu ve městě 

Přerově. Myslí si, že tato situace s billboardy předbíhá. Doporučil nechat Kancelář primátora, potažmo 

radu města, aby zabývaly koncepcí řešení boje proti vizuálnímu smogu. Až tato koncepce bude 

připravená, může se začít aplikovat. Bylo by dobré, aby to bylo skutečně koncepční řešení, a ne 

nahodilé. 

 

MUDr. Kocourek 

Reagoval na paní zastupitelku Netopilovou – přímo na Žerotínově náměstí bydlí, osobně se mu ten 

průchod nelíbí a má negativní reakce od jiných. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Navrátila, uvolněného člena pro dopravu, zda se již seznámil s problematikou dopravy, 

jestli by mohl vyjmenovat stavby, které město čekají, v jakém jsou stavu a jaký má plán, aby se 

Přerovanům ulehčilo, a jakou má vizi. 

 

Ing. T. Dostal 

Požádal městskou policii, zda by nemohla zkontrolovat dodržování dopravního značení na ulici 

Prostějovská a v Předmostí, kde je značka zákazu vjezdu automobilů nad 12 t. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Sdělil, že se průběžně a postupně seznamuje, agenda je rozsáhlá a jaké jsou dopravní stavby – průpich, 

průtah, začalo mimoúrovňové křížení. Na 27.11. je svoláno velké koordinační jednání. Dopravních 

staveb bude opravdu hodně. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se Ing. Navrátila, jestli bude nějak řešit průjezd městem v obou směrech z Přerova do 

Předmostí v ranních a odpoledních hodinách, protože situace se stává neúnosnou. Každý den děti 

dojíždějí z Přerova o 10 nebo 20 minut později. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Na řešeních, aby město nebylo tak ucpané dopravou se pracuje a předpokládá, že Ing. Navrátil připraví 

zprávu, co se chystá i na základě toho plánovaného jednání. 

 

p. Pospíšilík 

Očekával, že pan uvolněný radní pro dopravu je svéprávný člověk, a že může odpovědět sám. 

Očekával profesionální výstup v ohledu, že město čeká dopravní stavba napojení dálnice, kdo to řeší, 

jaký je aktuální stav k územnímu řízení atd.  

Informace, které poskytl, vědí všichni, očekával, že k tomu řekne odborně něco víc. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Je mu nesmírně líto, že nebylo naplněno jeho očekávání, v každém případě písemná zpráva přijde. 

 

MUDr. Slováček 

Zeptal se pana uvolněného radního Navrátila, zda má nějakou představu, kdy je reálný termín 

dokončení výstavby dálnice D1 v úseku Přerov- Lipník n/B a jestli ví, v jaké fázi, eventuálně smluvní 

je komunikace mezi ŘSD a SŽDC stran mimoúrovňového křížení v Předmostí. 

Jde o to, že prosakují informace, že sice se má stavět MÚK, ale že ŘSD vůbec nemá rozpracovanou 

dokumentaci a ošetřené smlouvy se SŽDC, tak zda z pozice města do tohoto může vstoupit, aby se 

díky tomu realizace stavby neprotáhla o několik dalších let, aniž by o tom věděli. 
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uvolněný radní Ing. Navrátil 

Úsek 0137 Lipník n/B-Přerov by měl být dokončen na podzim příštího roku. Takovéto informace 

k MÚK nemá a požádal, aby mu je MUDr. Slováček předložil, aby budou se tím mohl zabývat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Samozřejmě nemáme informace o smluvních vztazích se SŽDC a ŘSD, ale stavba MÚK v Předmostí 

začala a plánovaná doba výstavby je 2,5 roku. 

Sdělil, že v tuto chvíli není důvod si myslet, že dojde k posunutí tohoto termínu, nikdo je o tomto 

neinformoval. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se p. Navrátila ohledně tiskové zprávy, kterou jako zastupitelé dostali, kdy premiér Babiš 

navštívil Dluhonice a řešil stávající velmi závažný stav dluhonských občanů. Tisková zpráva se 

jmenuje: „Nová trasa dálnice už není možná, bavme se o kompenzaci“. 

Zeptala se, jestli má již p. radní připravené kompenzační řešení pro tyto občany nebo je v řešení nová 

architektonicko-urbanistická studie. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Schůzku organizoval někdo v místní části a ani je nepozval a domnívá se, že komunikace mezi místní 

částí a Přerovem by měla být na jiné úrovni než na povykování na nějakém shromáždění. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková - faktická 

Zeptala se proto, že v tiskové zprávě jsou p. primátor a p. uvolněný radní uvedeni a na fotkách je také 

p. radní vyfocen. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Na shromáždění přítomen byl, ale oficiálně nebyl pozván. Byl tam za sebe, jako za soukromou osobu. 

Pan Ježík ho vyzval, aby si sedl vedle p. Babiše. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Myslí si, že je velice důležité pro město, že hned druhý den po ustavujícím zastupitelstvu přijel 

premiér a jednal s dluhonickými a pan premiér je vyzval, aby dali nějaké podněty na kompenzaci, ale 

nic konkrétního tam nezaznělo. 

V Dluhonicích je pár jedinců, kteří dostavbě dálnice brání a je to ke škodě všech. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Hovořil za odbor majetku a propojení na dopravu, kdy jsou vyzýváni k účasti na kontrolních dnech 

MÚK, s tím bude souviset stavba průtahu, významné uzavírky, bude se to týkat ulice Polní. 

V nejbližších letech, nebo možná bude přesah, bude město Přerov strašně trpět. 

Vyzval zastupitele, pokud má někdo recept, jak zprůjezdnit Velkou Dlážku, Předmostí, tak ať dávají 

podněty, jakýkoliv konstruktivní návrh bude vítán. 

 

Ing. Hrabina 

Vrátil se k MÚK – p. primátor řekl, že stavba začala, ale na základě územního právoplatného 

rozhodnutí, ke kterému teď byla dána změna, tzn., stavba začala přeložkami, ale stavební povolení 

není vydáno. Může se táhnout dalších několik let. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Stavba začala a nemají informaci o tom, že by neměla být dokončena v termínu, jak bylo slíbeno. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Konstatoval, že p. Navrátil měl odvahu kandidovat a získat místo uvolněného radního na dopravu, 

takže se teď nemůže vymlouvat. 

On sám konkrétně by na to odvahu neměl. 
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Mgr. Netopilová 

Není si jistá, kdo je tady zmocněnec za dopravu, protože mluvil víc někdo jiný než p. Navrátil. 

Pan Navrátil chválil návštěvu p. Babiše, ale myslí si, že se shodne se spoustou občanů, se kterými se o 

této věci bavila, a nikdo toto nechválil a všichni se divili, že k takovéto věci, ktera se netýká jen 

občanů Dluhonic, si přijel p. Babiš inkognito, nepozval ani představitele radnice. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Pan Babiš nebyl organizátorem setkání, proto neměl koho zvát.  

 

Občan – p. Milan Tomeček 

Hovořil o zákoně o pozemních komunikacích, který byl přijat 23.1.1997 za vlády ODS, dále citoval § 

8, kde mohou vést zastavěným územím dálnice a silnice.  

Občané Dluhonic by měli mít právo na stejné dobré životní prostředí jako v Přerově. Informoval o 

překročení povolených hodnot benzopyrenu v Dluhonicích a konstatoval, že dálnice tyto hodnoty ještě 

zvýší. Dále uvedl hodnoty polétavého prachu v Předmostí, v Lověšicích a v Dluhonicích, kde byly 

hodnoty 3x větší než všude jinde. 

Zeptal se zastupitelů, zda vážně mysleli svůj slib zastupitele, že budou dodržovat zákony, a jestliže je 

nebudou dodržovat, tak je jejich slib neplatný. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Za sebe řekl, že zákony dodržovat budou, nicméně je nemohou tady měnit. 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

Předminulé a minulé zastupitelstvo stvrdilo nějaké dopravní priority, bylo to usnesení zastupitelstva, 

kde jsou stavby vypsány. 

Shrnul vývoj příslibu dálnice od r. 1998, připomenul řadu petic, vyjádření zastupitelstev zaslaných 

Ministerstvu dopravy. Dálnice je v územním plánu fixovaná od r. 1995. 

Díky i Ing. Prachařovi se podařilo zobousměrnit ulici Palackého. Zprůjezdnilo se to, co bylo možné 

proto, aby se tyto dopravní stavby mohly zrealizovat. 

Tyto dopravní stavby by se měly podporovat a ne devalvovat.  

 

Ing. arch. Horký 

Dle upozornění p. tajemníka se vrátil ke svému prvnímu návrhu a poupravil jej:  

ZM po projednání: 

 

1. si vyhrazuje právo rozhodovat o nájemních vztazích na pozemky ve vlastnictví města za 

účelem umisťování a provozování reklamních zařízení, 

2. schvaluje výpověď z nájemního vztahu na části pozemků p.č. 4135/4, ost. plocha o 

výměře 6 m2, p.č. 5300/1, ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 5746/1, ost. plocha o výměře 12 

m2, p.č. 6569/2, zahrada o výměře 6 m2, vše v k.ú. Přerov, vzniklého na základě nájemní 

smlouvy ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi HP 

Agency, spol. s r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561 (nyní právní 

nástupce NewTonia s.r.o. , se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561) jako 

nájemcem a statutárním městem Přerov jako pronajímatelem. 

 

Občan – Mgr. Bohuslav Přidal 

Sdělil svůj pohled na ustavující zasedání zastupitelstva města a citoval z uveřejněného rozhovoru 

s novým primátorem v Přerovském deníku o politických slibech. Souhlasil s p. Pospíšilíkem ve věci 

zhodnocení využití eCentre. 

Přednesl podněty, které vzešly z diskusí s občany města – město se může chlubit Horním náměstím, 

Michalovem, Lagunou, Památníkem lovců mamutů, Památníkem Komenského a další. 

Jsou však objekty, které považuje za ostudu, např. radnici, proto dal podnět, aby se tím zabývali. Další 

ostuda je nám. T.G.M. 8, dalším podnětem je z oblasti kultury – podnět k přehodnocení zásad, 

upřesnění udělování ocenění 1x ročně a zásadně ne in memoriam. Myslí si, že je vhodné řešit důstojné 

umístění knihovny. 
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Konstatoval, že demokracie má jednu velkou výhodu, že můžete slíbit cokoliv. 

K programovému prohlášení 2014-2018 se zeptal, kde je nová koncepce kultury a prezentace města, 

kdo ji zpracoval. Připomenul začátky zasedání zastupitelstva. 

Popřál novým zastupitelům správnou tvůrčí atmosféru, těší se na odpovědi někdy na nepříjemné 

otázky občanů a těší se na veřejná projednávání. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zareagoval na některé věci, které zachytil – ano, hlasoval pro sebe jako primátora, neumí ovlivnit 

pohodu každého zastupitele, mrzí ho, že je politika plná prázdných slibů a zdevastovaný majetek 

města není vinou minulé koalice. 

 

Ing. Střelec 

Jako zastupitel je druhé volební období, předpokládal, že se něco změní, ale nezměnilo se. Podal 

postřeh z jiných měst, protože je členem Spolku odpadů Olomouckého kraje a setkává se tam se 

zástupci statutárních měst. Musí říci, že žasnou, co se v Přerově děje. I v ostatních městech jsou 

opozice a koalice, ale oni se domluví a řeší společné problémy těchto měst. Tady jsou osobní 

nepřátelství, která se vlečou již několik let. 

Všichni zde byli zvoleni pro to, aby společně bojovali o rozvoj města. Když diskutuje s občany 

místních částí, tak je vůbec nezajímá, co si myslíte o jednom nebo druhém zastupiteli, občany zajímá, 

jak se budou řešit problémy. 

Občanovi Dluhonic řekl, že je také občanem místní části Čekyně, ale dlouhou dobu žil v Přerově, teď 

se slavil 17. listopad, tzn. 29 let po revoluci, dálnice se tady řeší desítky let a vůbec nic se nevyřešilo, 

není to stavba města Přerova, ale je to stavba státu. Jestliže to ale bude pokračovat tak, jak to 

pokračuje, a jak to někteří chtějí řešit, jako hnutí Děti země apod., tak se z toho za chvíli všichni 

zblázní. Na tento problém se mělo tlačit před 20 lety, kde by se možná dalo vyřešit, např. nějakým 

přesunem apod. Nemyslí si, že teď je to reálné. 

 

Ing. Prachař 

Shrnul to, co se zde stalo. Jedenáct měsíců měl svým způsobem vliv na to, jak bude výstavba dálnice, 

a nejenom v Přerově, pokračovat, ale v celé ČR. Je to tristní, je to věc zákonů ČR a je za to 

zodpovědná vláda a parlament, a ne MMPr. Není to jenom o p. Patrikovi, ale je to o všech spolcích, o 

Egerii Otrokovice, o Krajině Dluhonice a o dalších nejmenovaných, které mohou být tzv. dotčenou 

veřejností. Stát je zodpovědný za své zákony a měl by se urychleně bavit o nápravě, a nejenom 

poukazovat na to, že ten či onen napadá jakékoliv správní rozhodnutí. 

Co se týká možností MMPr – v r. 2015 zřídili s bývalým primátorem kontaktní centrum na výkupy 

pozemků v době, kdy bylo vykoupeno 47%, dnes je jich řádově 90%, a to ŘSD neoslovilo město 

Přerov a Prechezu, tím pádem by ten procentuální podíl vykoupených byl daleko větší. 

Dálnice v Přerově je součástí výjimky 9 staveb udělený Evropskou komisí. Na tu výjimku bylo 

vydáno ověřovací stanovisko k životnímu prostředí, MŽP tím byl potvrzený rozsah. Součástí výjimky 

je limit, kdy od doby vydání ověřovacího stanoviska, tato stavba musí být do 5 let zahájena, jinak tato 

výjimka padá. 

Územní rozhodnutí bylo vydáno v r. 2006. Několikrát s p. primátorem psali p. Ťokovi, aby zahájil 

neprodleně podle zákona 416, který ŘSD nikdy nepoužilo v praxi, okamžitě proces získání stavebního 

povolení a změnu územního rozhodnutí. Pan Ťok jim neustále odpovídal, že budou postupovat 

transparentně. Transparentní postup znamenal otevření změny územního řízení, které dneska probíhá a 

městu Přerov bylo řízení a přesunuto do Olomouce. 

Příběh je velmi smutný a skončí v listopadu 2021, pokud se nezačne. To je realita stavu dálnice,        

za který je skutečně zodpovědný stát. 

Je velice rád, že dnes odsouhlasili výkup zbytku pozemků občana, který prodal svůj pozemek na 

výstavbu dálnice. Věří, že tímto způsobem a nátlakem na stát můžeme pomoci dokončit toto dílo. 

 

Občan – p. Milan Tomeček 

Sdělil, že dálnice tak, jak byla v trase územního plánu z r. 1985, odpovídá dnešnímu zákonu                

o pozemních komunikacích požadavkům EU. 
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primátor Ing. Měřínský 

Uzavřel diskusi a nechal hlasovat o navržených usnesení Ing. arch. Horkého. 

 

 

32/2/7/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení potvrdit p. Marka Dostála        

ve funkci člena Rady města Přerova. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého:  3 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 25 nehlasovalo, 2 nepřítomni 

(MUDr. Trhlík, p. Ondrůj) 

 

 

33/2/7/2018 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení si vyhradit právo rozhodovat o nájemních vztazích na pozemky ve 

vlastnictví města za účelem umisťování a provozování reklamních zařízení, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit výpověď z nájemního vztahu na části pozemků p.č. 4135/4, 

ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 5300/1, ost. plocha o výměře 6 m2, p.č. 5746/1, ost. plocha o 

výměře 12 m2, p.č. 6569/2, zahrada o výměře 6 m2, vše v k.ú. Přerov, vzniklého na základě 

nájemní smlouvy ze dne 20.12.2002, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.4.2009 uzavřené mezi 

HP Agency, spol. s r.o., se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561 (nyní právní 

nástupce NewTonia s.r.o. , se sídlem Čechova 970/17, 750 02 Přerov, IČ 42866561) jako 

nájemcem a statutárním městem Přerov jako pronajímatelem. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého:  8 pro, 11 proti, 12 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni 

(MUDr. Trhlík, p. Ondrůj) 

 

 

34/2/7/2018 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 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování:  33 pro,2 nepřítomni (MUDr. Trhlík, p. Ondrůj) 
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8. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 19. listopadu 2018 

v 18:00 hodin. 

 

 
V Přerově dne 19. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Petr Měřínský 

  primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Ing. Tomáš Dostal 

       člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Ing. František Jan Hrabina 

                                              člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 


