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Z Á P I S 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 10. prosince 2018 

 

 

 

POŘAD: 
 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

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

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 
v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - 
Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci v 
majetku statutárního města Přerova –  pozemku  p.č. 611 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

3.2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou 
uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a 
společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako 
budoucí kupující dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.3 Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - 
vypořádání majetkových vztahů 

p. Zácha 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- 
využití předkupního práva  k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova –  pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.4 Úplatný  převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerova  pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov 

p. Zácha 

3.13.1 Založení společnosti s.r.o. - Provoz sportovišť (Zimní stadion, 
Městská sportovní hala, koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 
1.5.2019 

p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 22 a 23 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, 
ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 

Ing. Mazochová 
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4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 2/2015 

Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Mazochová 

4.5 Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o 
poskytnutí dotace  

Ing. Mazochová 

4.6 Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově primátor 

4.7 Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár primátor 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání primátor 

6.2 Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup 
pořízení 

primátor 

6.3 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 
Nástroje Územně analytické podklady 

primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce 
přecházející do roku 2019 

Ing. Mazochová 

7.2 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 Ing. Mazochová 

8. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 Primátor a  
Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

9.3 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských 
obvodech spádových základních škol na území statutárního města 
Přerova 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón v roce 2018. 

primátor 

10.2 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova - prevence 
kriminality 

primátor 

10.3 Delegování zástupce města na valné hromady. primátor 

10.4 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 
členem 

primátor 

10.5 Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města 
Přerova 

primátor 

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

primátor 

10.7 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

 Ing. Petr Měřínský    - primátor  

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Ing. Michal Symerský 

            

   

 

 

D. Hosté:   

 
 
   

    

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. Požádal, aby se všichni zastupitelé prezentovali. 

Připomenul ustanovení § 83, odstavec 2 zákona o obcích – člen zastupitelstva, u kterého skutečnosti 

nasvědčují, že by jeho podíl na rozhodované a projednávané záležitosti v orgánech obce mohl 

znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného, nebo osobu mu blízkou, nebo pro osobu fyzickou 

nebo právnickou, kterou zastupuje dle zákona nebo plné moci, tzv. střet zájmů, je povinen sdělit tuto 

skutečnost před zahájením orgánů obce, který má danou záležitost projednávat. Je mezi námi 

zastupitel, který by byl ve střetu zájmu s tímto ustanovením k dnes projednávaným věcem? 

 

Ing. arch. Horký: 

Cítí se ve střetu zájmu k bodu 6.3 – žadatelé jsou jeho klienty. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Bod 6.1 by mohl být pro něj střet zájmu. Cítí se v něm zaujatý. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů informoval, že místnost zasedání je 

snímána kamerovým systémem, za účelem přímého přenosu a pořízení zvukového a obrazového 

záznamu ze zastupitelstva. 

Zasedání bylo řádně a včas svoláno. 
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Omluven: Ing. Michal Symerský 

 

Přítomno: 34 zastupitelů 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zasedání je schopno se právoplatně usnášet. 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva konaného dne 19.11.2018 je ověřený a vyložený u zapisovatelky. 

Pokud k němu nebudou během dnešního jednání vzneseny námitky, bude zápis považován                  

za schválený. 

 

Zeptal se, jestli má někdo doplňující nebo pozměňující návrh k programu dnešního zastupitelstva. 

Upozornil na materiály na stůl:  

- 3.13.1 - Založení společnosti s.r.o. - Provoz sportovišť (Zimní stadion, 

Městská sportovní hala, koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.5.2019  

- 10.7 - Jednací řád Zastupitelstva města Přerova. 

 

Dále upozornil na rozšíření programu o bod Rezignace na funkci člena Rady města Přerova pana 

Marka Dostála a volba dalšího člena. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – proč je materiál 3.13.1 dáván na poslední chvíli. V radě byla tato záležitost projednávaná už 

v únoru nebo březnu 2018. Proč to trvalo tak dlouho a proč to dostávají až teď a na stůl. Informaci  

dostali až v pátek, že byl materiál nahrán. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dnes budeme projednávat jenom založení společnosti. Důležité budou kompetence a věci, které ta 

společnost bude dělat. Zakladatelská listina má čtyři strany, bylo v silách zastupitelů se s ní seznámit. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Ke sportovištím – pokud materiál neschválíme dnes, společnost se nezaloží a je ohroženo provozování 

sportovišť od 1.5.2019. Proto bylo dne 3.12. velké jednání za účasti odborů. Výsledkem je konečná 

verze jak provozovat sportoviště od 1.5.2019. 

Navrhl stažení materiálu:  
- 3.3.1 - Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov  

- 3.3.3 - Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova –  pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov. 

 

Ing. Hrabina, faktická: 

Upozornil, že v zakládacím materiálu jsou definovány základní kompetence jednatele. Není to jen 

založení společnosti. 

 

p. Pospíšilík: 

Nechce materiál sportovišť blokovat. Jen zdůrazňuje, že bylo od února dost času. 

 

Ing. Vrána: 

Ke sportovištím – dne 6.12.2018 proběhla schůzka zástupců všech zastupitelských klubů k řešení 

potenciálně sporných otázek, jako jsou jednací řád zastupitelstva, provoz sportovišť, výbory a 

podobně. Nepřišli zástupci Prosperity a STAN. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Ze zápisu z tohoto jednání nevyplývá, že diskuse byla obsáhlá a věcná. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

To není faktická poznámka. 

 

Hlasování o rozšíření programu (rezignace na funkci člena RM a volba dalšího člena) a stažení 

materiálů 3.3.1 a 3.3.3: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o doplněném programu: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Za ověřovatele navrhl náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou a Ing. Pavla Galetu. 

Hlasování o ověřovatelích: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Písemné pozvání na dnešní zasedání bylo zasláno všem členům zastupitelstva. Zasedání bylo řádně       

a včas svoláno a informace o svolání byla zveřejněna na úřední desce dne 30.11.2018. 

 

 

35/3/1/2018 Zahájení, schválení programu 3. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

10. prosince 2018, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou a Ing. Pavla Galetu za ověřovatele 

zápisu 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

 

p. Marek Dostál: 

Reagoval na některé dotazy z minulého zastupitelstva. Má výpis z centrální evidence exekucí, kde je 

napsáno, nebyly nalezené žádné záznamy. Je to z 20.6.2018.  

Podal vysvětlení k autohavárii ze dne 13.2.2014. 

K té nejdůležitější záležitosti. Bylo toho řečeno hodně. Svým krokem dává jasně najevo, že chce 

očistit své jméno. 

Upozornil na existenci trestního zákona č 40/2009, a to pomluva. Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj   

a poškodí jej, bude potrestán. 

K práci v radě - sdělil, že doufá, že až bude očištěno jeho jméno, bude moci pokračovat ve své načaté 

práci. 

Sdělil zastupitelstvu, které ho zvolilo do funkce člena rady, že na tuto funkci rezignuje.  

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

ODS ctí presumpci neviny, nicméně nepovažovali za možné, aby vykonával post radního. Věří, že pan 

Dostál bude očištěn. 
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Za klub zastupitelů ODS přečetl návrh na usnesení a přednesl nominaci na volbu nového člena rady: 

 

36/3/1/2018 Rezignace člena Rady města Přerova pana Marka Dostála a volba 

nového člena Rady města Přerova Mgr. Jaroslava Hýzla 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí rezignaci Marka Dostála na funkci člena Rady města Přerova 

 

2. volí veřejným hlasováním do funkce člena Rady města Přerova Mgr. Jaroslava Hýzla. 

 

 

Ing. arch. Horký: 

Za klub zastupitelů SpP a Piráti poděkoval panu Marku Dostálovi za to, jak se postavil k danému 

problému. Přesto je zarážející, že deklaroval své odstoupení ve čtvrtek a v pátek se účastnil jednání 

rady města. 

Možná už před volbami ODS tušila, že je pan Dostál obviněn z nějakého trestného činu a stejně 

kandidoval. 

 

Ing. Prachař: 

K Dluhonským mostům – na základě podání pana Dostála zahájil Krajský úřad řízení o posunutí 

účinnosti veřejnoprávní smlouvy, která byla podmínkou získání dotace ve výši téměř 80 milionů korun 

pro město. Pokud by toto podání bylo dotaženo krajem do konce, tak jsme se dostali do fáze možná 

trestního obvinění pro získání dotace neoprávněně. S úředníky doložili, že všechny podpisy na 

smlouvách byly učiněny oprávněnými osobami a kraj nám vrátil účinnost zpět, abychom nebyli ve 

střetu se zákonem. Pan Dostál svým činem ohrozil významnou investici města. 

Požádal pana Marka Dostála, aby zvážil i své postavení zastupitele města Přerova. 

 

MUDr. Slováček: 

Dostal dokumentaci ohledně exekučního řízení od pana Dostála. To, co říká pan Dostál je pravda. 

Vyjádřil podporu za celý klub Prosperita panu Hýzlovi. Přepokládají, že ta volba nebude jen dočasná   

a bude funkci radního vykonávat po celé funkční období. 

 

Mgr. Hýzl: 

Představil svůj sportovní i profesní život. Poděkoval občanům za své zvolení do zastupitelstva. 

Nominace na funkci radního se velmi váží. 

 

Mgr. Netopilová: 

Považuje za důležité, aby pan Marek Dostál odstoupil i z funkce zastupitele. Po minulém 

zastupitelstvu, kdy se zeptala pana Dostála, zda je obviněn z určitého konkrétního jednání, tak ten to 

přiznal a potom následovala urážlivá slova z různých stran na její adresu.  

ODS věděla po zastupitelstvu, jak se věci mají a neudělala nic. Potom rychlý spád, když novináři 

zjistili, že už to není jen obvinění a najednou pan Dostál rezignoval. Ptá se – co ty události nám měly 

říct a kde je nějaká podstata. 

Vyzývá k odstoupení pana Marka Dostála i z pozice zastupitele. 

 

p. Pospíšilík: 

Ctí presumpci neviny. Pokud by se nic neprokázalo, už není na post zastupitele návratu. Je to nevratný 

krok. Vyčkáme na soudy.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Proč byl pan Dostál v pátek na radě? Kdy končí mandát radního? Končí dnešním zastupitelstvem. 

Byla to vnitrostranická záležitost ODS. Jednali jsme dle našich stanov. Pan Dostál oznámil svou 
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rezignaci a my dáváme nominaci na nového radního. Ctíme presumpci neviny, a jakmile soud 

rozhodne, budeme dále jednat. 

 

p. Marek Dostál: 

K panu Prachařovi – ten dokument se jmenuje žádost o revizi písemností a já měl na to právo, protože 

se mi tam něco nezdálo. Revize písemnosti proběhla. 

Odstoupení ze zastupitelstva – samozřejmě ano, pokud bude odsouzen, nebo pokud bude odsouzen       

i podmíněně, tak se vzdá i postu zastupitele. Zatím je to předčasné. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Zanechejme osobních invektiv. Navrhl ukončení diskuse. 

 

Pan Čechál, občan Přerova: 

Vítá kandidaturu pana Hýzla do rady. 

Není si jistý, jestli zastupitelé chápou význam slova presumpce neviny. První věc je předvolební 

situace. Už před volbami byly hlasy, že se ODS dohodla s ANO na povolební spolupráci a povolební 

vývoj tuto věc potvrdil. Pan Dostál kandidoval do zastupitelstva a nikdo z ODS neřekl voličům, že 

nevolí ctihodného občana, ale člověka obviněného z trestného činu. 

 

Mgr. Navařík Ph.D., faktická: 

Dostáváme se do roviny spekulací. Měli bychom ukončit diskusi. 

 

 

Hlasování o usnesení (rezignace p. Marka Dostála a volba radního Mgr. Hýzla): 34 pro, 1 omluven 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 2. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPIELSTVA MĚSTA 

37/3/2/2018 Informace o činnosti Rady města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva  

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

 

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

(2. schůze Rady města Přerova konané dne 15.11.2018 a 3. schůze Rady města Přerova konané dne 

29.11.2018). 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – usnesení 85/3/8/2018 - 3. schůze rady - smlouva o právu provést stavbu na městských 

pozemcích v areálu TK Precheza Přerov II. etapa. Má to zabírat veřejnou zeleň. Požádal o představení 

materiálu. 

 

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

Odpověď - V současné době je uzavřena s tenisty smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemky pod 

sportovní halou. Zároveň je uzavřena smlouva s právem stavby. Vzhledem k tomu, že tenisté chtějí 

rozšířit prostor pro zázemí, byla prozatím uzavřena smlouva s právem provést stavbu. Jedná se o 

malou přístavbu, kde budou pouze šatny. Je to na pozemcích, které jsou ostatní plochou. Nejedná se o 

zeleň, s tím, že do doby než bude zahájena stavba, bude uzavřena kupní smlouva na část těchto 

pozemků.  
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Bc. Mgr. Václavíčková: 

Dotaz – usnesení 106/3/12/2018 – 3. schůze rady – Programové prohlášení Rady města Přerova. 

Zajímá ji oblast vzdělávání a školství. Chápe, že jde o jakousi koncepci, nicméně, jsou to obecné 

body, které neřeší žádnou časovou osu, žádné konkrétní záměry. Kde se o tom doví? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď - Jedná se o programové prohlášení ne o časový rozvrh, kdy budou co dělat. Je to program 

na 4 roky a déle. Nebývá zvykem, aby v programovém prohlášení byl harmonogram, co a kdy se bude 

uskutečňovat. 

 

p. Pospíšilík: 

Programové prohlášení rady – kvituje, že obsahuje rekonstrukci Strojaře, možnou realizaci 

víceúčelové haly včetně dostavby pavilonu G. To podporují. 

Co mu chybí, tak je realizace: 

- cyklostezky Penčice – Čekyně, kterou už schválilo zastupitelstvo a rada na to vyčlenila 2 mil. 

Kč. Je v plánu realizace?  

- revitalizace rybníků v Předmostí – také bylo schválené zastupitelstvem, je možnost získat dotaci 

až 85%. 

- kanalizace Penčice – Čekyně. Město bude kupovat akcie VAKu, aby se tyto stavby mohly 

realizovat a víme, že se čeká, jak dopadne druhá výzva. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď Ing. arch. Horkému:  

- v programovém prohlášení najdtete rozšíření sítě cyklostezek na území města Přerova 

budovaných s využitím dotačních titulů. 

- kanalizace Penčice – Čekyně. VAK by dotaci na vybudování kanalizace měl dostat. 

- podpora místních částí je také součástí programového prohlášení. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Ptal se na konkrétní akce. Je to plán na 4 roky, tak byste měli vědět, jestli do toho ty peníze chcete dát. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Co chceme dělat je v programovém prohlášení rady, což je budování sítě cyklostezek, například 

cyklostezka do Čekyně. Uvidíme, jestli se ji podaří realizovat.  

Dotace na kanalizaci v Čekyni – měla by být schválena v další fázi, pochopitelně pokud by nebyla 

schválena, investorem akce není město Přerov, ale VAK. My nemůžeme slibovat, že akci budeme 

dělat, když investorem je někdo jiný. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Odpověď paní Václavíčkové – naše koncepce je na 4 roky a neobsahuje harmonogram jednotlivých 

opatření. Důležité je, že bude vytvořena nová koncepce na léta 2019 až 2024, aby byla nastavena 

určitá jistota škol, co se týká jejich programu a hlavně financování. 

Časový harmonogram je nejvíce vidět na rekonstrukci školních hřišť. Bojoval za to, aby byla ta hřiště 

vyjmenovaná. Doufá, že za 4 roky se všechna hřiště, která ještě nejsou zrekonstruovaná, budou 

rekonstruovat a zároveň se najdou prostředky i na ta současná hřiště, která chátrají. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je rád, že programové prohlášení navazuje na práci předcházející rady, například obnovu školních 

hřišť. Jinak vidí programové prohlášení jako vágní a obecné, prakticky nekontrolovatelné. Bod 

využívání národních i evropských dotačních titulů pro rozvoj města, to je krása, ale pro co konkrétního 

to budeme využívat?  

Komunikace s občany a transparentní radnice? To jste začali hezky, že jste škrtli všechny výbory nad 

rámec zákona. Podobně jako pokus nezveřejňovat zápisy z rady města.  

Regenerace panelových sídlišť – dokončí se Předmostí a dále nic. Mohli jste být konkrétnější. 
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Na programové prohlášení jste měli celý měsíc. Doplňte konkrétní projekty, aby mohlo být 

programové prohlášení kontrolovatelné občany. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že kontrolovatelné je. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

V oblasti vzdělávání a školství je podpora zřízení Vyšší odborné školy zdravotnické na území města. 

Tuto podporu jsme měli také v našem volebním programu. Má dotaz, zda v této oblasti jsou již 

učiněny nějaké kroky. 

 

MUDr. Slováček: 

Dotaz na programové prohlášení: 

- nastavení strategie nakládání s odpady s cílem udržet přijatelnou cenu tepla a poplatku za 

komunální odpad. Kdy tuto strategii nastavíme? 

- zpracování nové koncepce parkování s důrazem na zvýšení počtu parkovacích míst. Materiály, 

které jdou dnes do zastupitelstva, mu moc koncepční nepřipadají. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na strategiích se začne pracovat neprodleně. 

 

Ing. Vrána: 

Odpověď na dotaz paní Vránové – příští týden by mělo proběhnout jednání v rámci zástupců kraje, 

skupiny Agel a arcibiskupství ohledně zřízení Vyšší odborné školy zdravotnické. Byli bychom rádi, 

kdyby škola byla v Přerově. Měli bychom najít vhodnou nemovitost. Nabízí se nemovitost na nám. 

Přerovského povstání, která by se musela určitým způsobem upravit. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Odpověď MUDr. Slováčkovi: 

- strategie pro nakládání s odpady – bylo to diskutováno v minulém i předminulém volebním 

období. Ve vzduchu je zákaz skládkování do země. Budeme muset otevřít téma spalovna, 

spalovna ano či ne, spalovna na území města atd. Strategii musíme vytvořit společně. Čtyři roky 

se kolem toho jenom šlapalo a nebyla ani slibovaná referenda. 

- bod kultivace a revitalizace významných lokalit - jedno z toho mohou být rybníky, pokud 

seženeme dotační titul a bude slušná spoluúčast. Byli bychom sami proti sobě, kdybychom se 

nepřihlásili. 

- rozšíření sítě cyklostezek – Státní fond dopravní infrastruktury – pokud budou připravené 

projektové dokumentace a stavební povolení, tak když budou dotační tituly, zažádáme si a 

pokud budeme úspěšní, tak chceme v těchto stavbách pokračovat. 

- regenerace panelových sídlišť – to není jenom Předmostí. To je i Budovatelů, které se startovalo 

minulé volební období.  

My jsme měli měsíc na programové prohlášení, ale to jsou vize a práce na několik let. 

Podal informace k „parkovišti Předmostí“ – shrnul vývoj této majetkové záležitosti, jak byla 

projednávána v radě a zastupitelstvu od dubna roku 2016, kdy byla nabídka společnosti FKK             

na prodej daného pozemku až po květen 2018, kdy zastupitelstvo za předpokladu finančního krytí 

schválilo převod pozemků. V červnu roku 2018 firma souhlasila s navrhovanou kupní cenou                 

a následně Odbor správy majetku požádal o rozpočtové opatření, které rada doporučila zastupitelstvu 

schválit a stačil poslední krok, a to zářijové zastupitelstvo, které nebylo svoláno. Protože zastupitelstvo 

nebylo svoláno, tak nebylo schváleno rozpočtové opatření a společnost FKK prodala ten pozemek 

fyzické osobě. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upřesnil situaci o referendu, kdy stále je v platnosti usnesení zastupitelstva, že pokud by měla být 

postavena spalovna v Přerově, tak bude vypsané referendum. Primátor je k tomu zavázán usnesením. 
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Pí Tomaníková: 

Programové prohlášení – dotaz – přijatelná cena tepla a poplatku za komunální odpad. Je známá cena 

tepla na příští rok? 

 

Ing. Vrána: 

Odpověď pí Tomaníkové – cena tepla v tuto chvíli ještě známa není. Máme výpočet ceny tepla podle 

kalkulačního vzorce. Jednání s Veolií proběhne tento týden ve středu. Pokud dojde k dohodě, následně 

oznámíme cenu tepla.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

38/3/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí                  

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město,  v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 3991 zast. pl.  a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je  budova k bydlení 

č.p. 2076, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

39/3/3/2018 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu 

bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město,            

a pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov      

I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (nám. Svobody 4, 5) o celkové výměře 77,22 m2 včetně      

s ním souvisejícího  spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném         

k části obce Přerov I-Město,  na pozemku p.č. 2139  v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl.       

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/185721 z vlastnictví statutárního města Přerova. 
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Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

40/3/3/2018 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci          

v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 611 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 611 zahrada o výměře 244 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerov. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

41/3/3/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 

Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující 

dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní, kterou dne 22.12.2016 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající         

a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem Na Příkopě 

22/859, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 

34 802 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu 

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

z přidané hodnoty. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní dojde ke změně čl. 3.5 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě,              

že budoucí kupující nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 

smlouvy do čtyř let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

V případě, že developer odstoupí, zavazuje se uhradit městu smluvní sankci ve výši 10% kupní 

ceny. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Když se podíváme na webové stránky společnosti Panattoni, zjistíme, že výstavba je plánovaná          

na 42 000 m2 a všechny zpevněné plochy jsou nepropustné, takže můžeme očekávat, že veškeré srážky 

budou odváděny pryč do kanalizace. Myslí si, že by stálo za to se společností jednat aspoň o tom, že 

bude zelená střecha, když už tak veliké plochy chtějí zpevnit. 

 

Ing. Prachař: 

Je dobře, že zlepšíme pracovní podmínky lidem, kteří sídlí v nevyhovujících prostorách.  

K panu Horkému – odvodnění – tam je řešené odvodnění vsakováním a využití bývalé vodoteče 

v majetku Státního pozemkového úřadu, jejich kladné stanovisko již bylo vydáno. Zjišťovací řízení 

bylo napadeno společností z Otrokovic, která nemá s regionem nic společného. Stejný text poslal          

i předseda místní části Dluhonic. Tito zhatili investici. 



12 

 

Je pro urychlené uzavření smlouvy, ale chybí mu ze strany budoucího kupujícího sankce, pokud by se 

rozhodl projekt upustit. Měli bychom doplnit ustanovení, že pokud ustoupí, tak se zavazují uhradit 

sankci. 

Navrhl doplnit na konec usnesení: V případě, že developer odstoupí, zavazuje se uhradit městu 

smluvní sankci ve výši 10% kupní ceny. 

 

 

Hlasování o doplnění usnesení o návrh Ing. Prachaře: 22 pro, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval,               

1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 27 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

42/3/3/2018 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2614/6 zast. 

plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 

jmění manželů O.D.  a  L.D., za kupní cenu ve výši 8.300,- Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

43/3/3/2018 Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - 

vypořádání majetkových vztahů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ukončení smlouvy o smlouvě budoucí darovací uzavřené mezi Povodím Moravy, 

s.p., jako budoucím dárcem, a statutárním městem Přerov, jako budoucím obdarovaným,        

ze dne 03.12.2015, č. smlouvy MMPr/SML/2799/2015 a uzavření dohody o ukončení smlouvy 

o smlouvě budoucí darovací. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3 (ostatní plocha) o výměře 395 m2, p.č. 

4948/1 (ostatní plocha) o výměře 42 m2, p.č. 3798 (ostatní plocha) o výměře 28 m2, p.č. 

3786/4 (ostatní plocha) o výměře 3 m2, p.č. 3786/5 (ostatní plocha) o výměře 37 m2 a p.č. 

3786/6 (ostatní plocha) o výměře 16 m2, vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do majetku Povodí Moravy, s.p., a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov, jako dárcem a Povodím Moravy, s.p., IČ 70890013. se sídlem Dřevařská 11, 

602 00 Brno, jako obdarovaným. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3, p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, p.č. 

3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a stavebních objektů protipovodňového opatření -      

SO 01 - Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. E. Beneše - železobetonová ochranná 

zídka s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová komora na kanalizační výusti a uzavření 
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budoucí darovací smlouvy a smlouvy o podmínkách provozu a užívání protipovodňového 

opatření mezi Povodím Moravy, s.p. jako budoucím dárcem a statutárním městem Přerov, jako 

budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod částí pozemků p.č. 3786/3, 

p.č. 4948/1, p.č. 3798, 3786/4, p.č. 3786/5 a p.č. 3786/6, vše v k.ú. Přerov a stavebních 

objektů protipovodňového opatření - SO 01 - Protipovodňové opatření v Přerově na nábř. Dr. 

E. Beneše - železobetonová ochranná zídka s těsnící podzemní stěnou a SO 02 hradidlová 

komora na kanalizační výusti v majetku Povodí Moravy, s.p. se sídlem Brno, Dřevařská 11,   

do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

1. ruší své usnesení č. 971/33/3/2017 ze dne 20.11.2017, kterým schválilo bezúplatný převod 

pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, p.č. 6868/155 ost.pl., ost. 

dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 označeného dle geometrického 

plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 6868/163 ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 

v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 

Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6868/154 ost. pl., ost. dopravní pl. o výměře 197 m2, 

p.č. 6868/155 ost.pl., ost. dopravní pl. o výměře 220 m2 a část pozemku p.č. 6868/83 

označeného dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a nově jako pozemek p.č. 6868/163 

ost. pl., dráha o výměře 2.872 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti České dráhy a.s., se 

sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226  do vlastnictví statutárního města 

Přerov za kupní cenu ve výši 2.290.000,-Kč a uzavření kupní smlouvy. 

 

3. schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti: 

a)  stezky a cesty k tíži nově vzniklého pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov ve prospěch 

prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem  Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 

70994226 (in personam) a zároveň (in rem) ve prospěch prodávajícího jako aktuálního 

vlastníka, jakož i každého dalšího eventuelně budoucího vlastníka pozemku p.č. 910/1, 

pozemku p.č. 6868/83 _a nově vzniklého pozemku p.č. 6868/166 (panující nemovité věci) v 

k.ú. Přerov dle geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "A",  

b) strpět umístění historického vozidla dráhy (železniční vozidlo) k tíži nově vzniklého 

pozemku p.č. 6868/163 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) ve prospěch prodávajícího 

společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ 70994226 dle 

geometrického plánu č. 6184-31/2015_a označeného jako služebnost "B",  

c) strpět parkování automobilů k tíži pozemku p.č. 6868/155 v k.ú. Přerov (služebný pozemek) 

ve prospěch prodávajícího společnosti České dráhy a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. 

Svobody 1222, IČ 70994226 dle geometrického plánu č. 6571-92/2017.  

 

Služebnosti budou zřízeny bezúplatně a na dobu neurčitou. 

 

Náměstek primátora pan Zácha oznámil stažení materiálu v úvodu zasedání. 
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44/3/3/2018 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití 

předkupního práva  k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6645/1 zahrada o výměře 2986 m2 ve vlastnictví 

M.M. 

 

2 schvaluje jménem statutárního města Přerov jako osoby oprávněné z předkupního práva 

prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. § 101 zákona                  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů            

k pozemku p.č. 6645/1 zahrada o  výměře 2986 m2 v k.ú. Přerov paní M.M., jako osobě 

povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

3.3.3  Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova –  pozemků 

p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 4306/24 ost. plocha,  sportoviště a rekreační plocha o výměře 

186 m2 a p.č. 4306/40 ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře  58 m2  ze spoluvlastnictví 

V.H. , J.K.  a  Mgr. M.S.  do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 

207.100,- Kč (cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku), a to: 

 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro V.H. ve výši  51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/4 pro J.K. ve výši 51.780,- Kč, 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro Mgr. M.S. ve výši 103.550,- Kč, 

 

a uzavření kupní smlouvy. 

 

 

Náměstek primátora pan Zácha oznámil stažení materiálu v úvodu zasedání. 

 

 

 

 

45/3/3/2018 Úplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města Přerova  

pozemku p.č. 599  v k.ú.  Přerov 

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

statutárního města Přerova pozemku p.č. 599, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 699 m2     

v k.ú. Přerov, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 

390/42 Praha 2, Nové Město, IČ 69797111, za dohodnutou kupní cenu 883 000,- Kč, za podmínky 

finančního krytí. 
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Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

Navázal na programové prohlášení – přijde mu nekoncepční budování parkovacích míst. Není proti 

tomu, aby se koupila část zeleně, ale nedochází mu, proč ze zeleně chceme budovat parkoviště, proč 

chceme betonovat část zelené plochy. Kolik získáme parkovacích míst? Proč se neřeší projekt 

postavení vícepodlažního parkovacího zařízení, třeba na sousední parcele, která dávno jako parkoviště 

využívaná je a tím pádem by došlo k zachování zelené plochy vedle kostela a mohlo by dojít 

k navýšení parkovacích míst.  

Je pro koupi, ale je proti tomu, aby tam na zelené ploše vznikalo další parkoviště. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nemyslí si, že když je parkovací dům, že je to koncepční, a když něco není parkovací dům, tak je to 

nekoncepční. 

 

p. Pospíšilík: 

Podpořil doktora Slováčka. Plocha, kterou vykupujeme na parkovací místa, bude velice rychle 

zaplněna vozy úředníků. Nedovede si představit, že by tam byl volný prostor sloužící jako záchytné 

parkoviště pro občany.  

Pokud bychom na tomto zeleném místě udělali několik parkovacích míst, tak je to špatně.  

 

MUDr. Trhlík: 

Zeleň v těchto místech je historicky dána. Je to jediný pás zeleně, který odděluje velmi zatíženou 

komunikaci mezi zdravotnickým zařízením, obytnými domy a touto komunikací. Celá lokalita utrpěla 

již tím, že se tam vybudovalo velké nákupní středisko. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Projednáváme úplatný převod pozemku, je to akce minulého volebního období. Není to podmíněno 

investiční akcí. Jde o to, jestli chceme pozemek vlastnit. 

 

MUDr. Trhlík, faktická: 

Cena je 1.200 Kč/m2. Pokud by tam mělo být parkoviště, cena mu připadne vysoká. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To není faktická poznámka. Je to stanovisko. 

 

Ing. Prachař: 

Je dobře, když od státu získáme pozemky.  

Předpokládá, že kupní cena je podložena znaleckým posudkem ceny obvyklé, protože cena je 1.263 

Kč/m2 a město prodává za cenu cca 500 Kč. Materiál schvalme, ať už tam bude stát cokoliv. Pokud se 

týká ceny tak doporučil, aby byl znalecký posudek, který bude cenu potvrzovat.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Samozřejmě, že znalecký posudek máme k dispozici. Dle něho, nelze srovnávat cenu v okrajových 

částech a v centru města. 

 

Ing. arch. Horký: 

Na tomto materiálu vidíme, jak by se hodily výbory, například výbor rozvojový. Mohl dostat úkol 

prozkoumat možnost výstavby parkovacího domu. 

Navrhl bod 2 usnesení: ZM deklaruje svou vůli prozkoumat možnost výstavby parkovacího 

domu v okolí evangelického kostela. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Souhlasí s návrhem usnesení, tak jak je předložen, abychom pozemek koupili. Zeleň tam je 

z historického hlediska důležitá. V tuto chvíli si neumí představit, že na místě současného parkoviště 

vyroste parkovací dům, který by zastínil evangelický kostel, který je dominantou této lokality. 
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MUDr. Slováček: 

Reakce na primátora – když vezmeme nějakou výměru a zpracujeme projekt, jestli tam vybudujeme 

40 nebo 120 parkovacích míst, tak těch 120 míst je určitě konceptnějších, než těch 40 míst. 

Reakce na pana Dostala – zkusme využít možnost to parkoviště zakopat, aby nestínilo kostel. 

Udělejme ho jednopodlažní a dvě patra v podzemí. 

 

 

Hlasování o novém bodu 2 usnesení (návrh Ing. arch. Horkého): 16 pro, 17 se zdrželo, 1 nehlasoval, 

1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 24 pro, 6 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

46/3/3/2018 Založení společnosti s.r.o. - Provoz sportovišť (Zimní stadion, Městská 

sportovní hala, koupaliště Penčice a bazén Přerov) od 1.5.2019  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. rozhoduje v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů o založení společnosti Sportoviště Přerov s. r. o., se sídlem 

Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město. 

 

2. schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů Zakladatelskou listinu Sportoviště Přerov s.r.o., se sídlem 

Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. 

 

3. rozhoduje podle ustanovení § 85 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 200 000,- Kč do základního kapitálu 

obchodní společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov 

I – Město. 

 

4. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského sepisem Zakladatelské listiny Sportoviště 

Přerov s.r.o., se sídlem Petřivalského 2885/5, 750 02 Přerov I – Město formou notářského 

zápisu. 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 870,9* - 200,0 168 670,9 

3412 530 Sportovní zařízení v majetku obce 876,0 + 200,0 1 076,0 

    * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upřesnil, že tímto materiálem se ještě nemění provozovatel, pouze vzniká společnost. 
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p. Pospíšilík: 

Sportoviště provozuje společnost Teplo, která má kvalifikované zaměstnance. Z rozpočtu města 

Přerova je patrné, že se nepočítá s růstem nákladů na sportoviště. 

Zajímá ho od budoucího jednatele, jak bude zvládat odbornou stránku, jaké se plánují náklady              

a investice, jaké budou mzdové požadavky. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zaměstnanci, kteří se starají o sportoviště, budou převedeni v rámci nové firmy. Přechod bude plynulý 

a bude zajištěn tak, aby občané města si ničeho nevšimli v souvislosti převodu na novou společnost. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je mu líto, že když jsme v březnu udělovali panu Měřínskému úkol, aby předložil do měsíce analýzu, 

že tak neučinil a ta analýza byla k dispozici až 5. října. Neví, v čem byl takový problém. Výstupem 

analýzy bylo pravděpodobně ve shodě se zadáním, že se to dá stihnout pouze, pokud bude založena 

dceřiná společnost Tepla. Je rád, že společnost bude založena přímo městem Přerovem, ale pak se 

nabízí otázka, proč jsme tu analýzu vůbec měli, když výsledky nerespektujeme a byly dodány pozdě. 

Byl by rád, kdyby se navržení členové dozorčí rady představili, protože nic o nich nevíme. Jsou to 

kandidáti politických stran, jsou to politické trafiky, nebo jsou to odborníci na řízení firem? Neví. Není 

přesvědčen o tom, že pan Hýzl má všechny manažerské kompetence k řízení firmy s obratem cca 15 

milionů ročně. 

Kdyby nebyl časový pres, bylo by vhodné vypsat výběrové řízení. 

Nedostal odpovědi na své otázky od pana Marka Dostála, jestli se pro něj chystá politická trafika          

a vyplynulo to až v minulém týdnu díky novinářům.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď panu Horkému – analýza – nezpracovával ji osobně, ale byla oslovena k jejímu zpracování 

společnost. V analýze nebylo jen to, kdo má vlastnit společnost, ale také to, kolik jednotlivé provozy 

stojí a jak k nim přistupovat. Analýza měla zpoždění a ovlivnila i to, že jsme prodloužili správu 

sportovišť s Teplem o 4 měsíce. 

 

Ing. Hrabina: 

Připomínka k zakládací listině, bod 6, bod B – jednatel a jeho pravomoci. Není to jen založení 

společnosti, ale i odsouhlasení kompetencí jednatele. 

Pokud chceme vyloučit politické trafiky, tak je standardní výběrové řízení na všechny pozice. 

Dal návrh: personální obsazení této nové společnosti bude řešeno výběrovým řízením. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zaměstnanci, kteří by měli přejít z Tepla do nové společnosti, tak předpokládá, že přejdou bez 

výběrového řízení. 

Neví o tom, že by se dělal konkurz na jednatele Přerovské rozvojové.  

Kompetence jsou v souladu s kompetencemi jiných městských společností.  

 

Ing. Hrabina: 

Měl na mysli vedení společnosti. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová, faktická: 

Pokud chceme schválit vznik společnosti a zakladatelskou listinu, ta jména musí být uvedena. 

 

Mgr. Hýzl: 

Bazén zná velice dobře stejně jako ostatní sportovní zařízení. Nebrání se výběrovému řízení. Cestuje 

po celém světě a ví, jak se sportovní zařízení provozují. Vzdělání na funkci jednatele společnosti 

tohoto typu má. 
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Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpověď na pana Pospíšilíka – schvalovali jsme dotaci na provoz sportovišť za rok 2018 ve výši 

15.625.000 Kč. V očekávané skutečnosti roku 2018 je zahrnuto i vyúčtování dotace za rok 2017 a 

budeme uvažovat v představenstvu Tepla i vedení města o tom, že minimálně v rámci ekonomické 

činnosti Teplo povede sportoviště do konce roku 2019. Zatím jsme to neschvalovali, ale je to ve hře. 

Pokud za rok 2019 bude potřeba do sportovišť více peněz, tak máme rezervu v rozpočtu, tedy buď 

z rezervy rozpočtu, nebo ze zůstatku, který bude převeden z roku 2018. Vícenáklady jsme schopni 

platit. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Představil profesní život paní Bc. Zory Zahradové. 

 

p. Marek Dostál: 

Odpověď Ing. arch. Horkému – netušil, že má nějaký termín. Účastnil se procesu vytvoření 

společnosti. Mrzí ho, že pokládá pan Pospíšilík otázky, o kterých se již bavili. 

Pan Hýzl má předpoklad funkci zvládnout, jednak řídí kolektiv lidí, teď jich bude mít sice více, 

nicméně jsou to odborníci. 

 

Ing. Vrána: 

Smyslem transformace je odštěpení a sloučení. 

Ne každé nominace do dozorčí rady musí být zákonitě trafika. Představil nominanta ANO, pana Mgr. 

Pavla Piňose a jeho profesní schopnosti a zkušenosti. 

 

Ing. Prachař: 

Navrhl doplnit usnesení pana Hrabiny: personální obsazení této nové společnosti řešit výběrovým 

řízením, a to do 6 měsíců od vzniku této společnosti předloží rada zastupitelstvu výsledky 

výběrového řízení na pozici jednatele a členů dozorčí rady. 

 

Ing. Hrabina, faktická: 

V tomto případě svůj návrh stáhl a je pro návrh pan Prachaře. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Všichni víme, že to řešíme na poslední chvíli. Bývalá koalice měla dostatečný prostor k řešení. 

Představil pana Petra Kopřivu. 

 

MUDr. Slováček: 

Souhlasil s návrhem pana Prachaře.  

Na jaké období bude jednatel zvolen? Jaká je jistota, že když dnes zvolíme jednatele pana Hýzla, tak 

že rada na ten post nebude chtít dosadit někoho jiného. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Je to výsostná působnost rady. Rada v působnosti valné hromady jako jediná může jmenovat tyto 

orgány. 

 

Ing. Vrána: 

Rada má svoji zodpovědnost za to vybrat kompetentního člověka, který společnost povede. 

 

MUDr. Slováček: 

Měl dotaz – je pravda, že bude-li pan Dostál osvobozen, že v tom okamžiku pan Hýzl uvolní místo 

jednatele panu Dostálovi? 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Odpověď za klub ODS – dnes rozhoduje zastupitelstvo, následně valná hromada. Neumím jinak 

odpovědět. 
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Mgr. Netopilová: 

Jednoznačně podporuje návrh pana Prachaře.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud je něco výlučná působnost rady, tak zastupitelstvo si to nemůže atrahovat.  

 

Mgr. Hýzl: 

O politickou trafiku nestojí. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Dostáváme se do roviny spekulací. Navrhl ukončit diskusi. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jsou přihlášeni dva zastupitelé a jeden občan. Přihlášení mohou vystoupit. 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 20 pro, 10 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

RSDr. Nekl: 

Nepřekrucujme zákony. Jinak vznikne paskvil. 

 

Ing. Prachař: 

Založme tuto společnost, protože dokud nevznikne, budeme mít problém. Vznik společnosti je 

transparentní i pro všechny sponzory, kteří budou vědět, že budou podporovat městskou společnost.  

Je rád, že tu zazněla kompetence rady, tím jste převzali odpovědnost. Pokud rada neseznámí 

zastupitele s navrhovaným personálním obsazením, to je vaše věc. 

 

Pan Čechál, občan Přerova: 

Je škoda, že město neuspořádalo veřejnou soutěž na provozovatele městských sportovišť. Založení 

této společnosti může být chybou. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Prachaře (nový bod 6 usnesení): 13 pro, 20 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 

omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 26 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16.06 – 16.22 hodin 

 

 

 

 

 



20 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

47/3/4/2018 Rozpočtové opatření č. 22 a 23 

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

primátora. 

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Požádal předkladatele, stejně jako na minulém zastupitelstvu, aby všechny částky byly buď v tisících, 

nebo v milionech. Žádá o sjednocení. 

 

Náměstek primátora p. Zácha, faktická: 

Bereme na vědomí váš požadavek, ale chyba se nestala. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. (Symerský). 

 

 

 

 

48/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2018, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. (Symerský). 

 

 

 

 

49/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, 

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2018 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. (Symerský). 

 

 

 

 

50/3/4/2018 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

VARIANTA II.: 

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

 

VARIANTA III.: 

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č.../2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 

6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 3 důvodové zprávy. 

 

 

 

Diskuse: 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Rada města se materiálem zabývala na své 2. schůzi dne 15.11. a nepřijala návrh na usnesení podat 

návrh zastupitelstvu, proto budou zastupitelé rozhodovat na základě jejího návrhu. 

Doporučila variantu II. usnesení. 

 

MUDr. Slováček: 

Je rozhodně proti navyšování cen za svoz odpadů. Město není schopno vymáhat dluhy od neplatičů      

a jde cestou zvyšování poplatků pouze občanům poctivým a platícím. To se mu nelíbí. 

Jsou obce, které za svoz odpadů neplatí vůbec. Neví, jestli je to dobrá cesta, nemyslí si to. 

Pokud zvýšíme poplatek, tak spoustu občanů to bude demotivovat, aby odpady třídili. Budou zaznívat 

argumenty, pokud má občan platit více, nebude třídit.  
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Město by mělo zpracovat strategii a koncepci nakládání s odpady tak, aby občané města Přerova 

nebyli dále zatěžováni poplatky za svoz a aby byli motivováni k tomu co nejvíce třídit. 

Jsou 5-ti členná rodina a nádobu na komunální odpad nenaplní ani za 14 dní.  

Měli bychom občany motivovat co nejvíce recyklovat a potom jít cestou spíš snižování poplatků za 

komunální odpady. 

Vytváříme placené posty, o jejichž důležitosti není přesvědčen a roční náklady na jeden takový post 

uvolněného radního včetně odvodů stojí kasu města 991.104 Kč. 

 

RSDr. Nekl: 

Plně souhlasí se slovy pana Slováčka. 

Je před schválením nový zákon o odpadech a koncepce by měla tedy být dána i z pohledu zákona. 

Pokud žádáme občany o třídění tak není možné zvyšovat částku za svoz odpadů. 

Město Přerov patří mezi špičku měst v republice, kde se platí nejvíc za odpady. 

Neměl by se zvyšovat poplatek za odpady, to říká i za klub KSČM. Podporuje variantu I. usnesení, to 

znamená zachovat částku 650 Kč. 

Věří, že se bude hlasovat o variantách postupně, jak je materiál předložen, tedy od varianty I až po 

variantu III. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upozornil pana Nekla, že se nebude hlasovat o všech variantách. Paní Mazochová doporučila variantu 

II., tedy nechá o ní hlasovat, pokud nebude protinávrh. 

 

RSDr. Nekl: 

Dal protinávrh: variantu I. usnesení. 

 

p. Pospíšilík: 

Očekával od paní Mazochové, jak se popere s dluhy, které jsou uvedené v důvodové zprávě, protože 

ten dluh za odpad není malý. Pokuta za nezaplacení poplatku činí 50% z dané částky. Není možné 

propojit dluh s nenárokovými dávkami, které jsou vypláceny městem? Chcete zvýšit poplatek za 

odpady a neřeknete, jak si poradit s dlužníky a neplatiči. 

Navrhl zvýšit propagaci, například tím, že by se do Přerovských listů předtiskla složenka, kde by bylo 

číslo účtu a termín, do kdy je třeba zaplatit. 

 

Ing. Vrána: 

Zvyšovat poplatek za odpad není populární opatření stejně jako omezovat finance do investic. 

Poplatek za odpad se nezvyšoval od roku 2013. Od té doby vzrostla průměrná mzda o 35%. Počet 

výsypů vzrostl o 50%. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Varianta II. znamená zvýšení o 50 Kč ročně, což znamená 1 Kč týdně. 

Náklady na svoz odpadů od roku 2013 se zvýšily. V roce 2013 představovaly 25,5 milionů korun, 

dnes 32,3 milionů korun. 

 

Mgr. Netopilová: 

Bude hlasovat pro variantu I. usnesení. Město by mělo mnohem více propagovat nejen třídění odpadů, 

ale i snižování množství odpadů a podrobně informovat o tom, jak se to třídění městu vrací. 

Utrácíme tam, kde je to naprosto zbytečné, a to zdaleka nejsou jen politické trafiky. 

Vybízí k lepší propagaci a nastolení otázky, jestli je naše město schopno alespoň v místních částech, 

rodinných domech zavést systém odměňování za snižování odpadů a za třídění, jako se děje 

v Mikulově. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zjišťoval, jak je to s recyklací. Jedna věc je třídění a druhá recyklace. Jediné řešení je odpad vůbec 

neprodukovat. Zhruba polovina plastového odpadu nemá žádné upotřebení. Je třeba motivovat, aby se 

odpadu tolik neprodukovalo. 
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Ing. Střelec: 

Okomentoval svou prezentaci. Sdělil, co za částku 650 Kč je občanům poskytnuto.Město Přerov má 

s Technickými službami sjednanou smlouvu o výkonu sjednaných činností, která má zcela jasná 

pravidla a navyšování cen se řídí inflační položkou.  

 

MUDr. Slováček: 

Město Přerov stárne a občanům v důchodovém věku se toho zdražuje víc a pro ně to může být zásadní 

částka.  

Zvýšením poplatku za svoz odpadů se jeho produkování nesníží. 

Byl by rád, kdyby ve strategii zpracování odpadů se uvažovalo o tom, že když člověk doveze do 

sběrného dvora elektroniku, která se dá dál použít, ať jsou za to občané motivováni nějakou částkou. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Absolutně nesouhlasí s názorem pana Slováčka, že pokud člověk platí více, tak se přestane chovat 

ekologicky. 

 

p. Pospíšilík: 

Realitou je zvyšování množství odpadů. Ještě neslyšel, jak se chce město vypořádat s tím, aby 

neplatičů bylo co nejméně.  

 

Ing. Střelec: 

Reakce na pana Nekla - město Přerov je jedno z měst s nejvyšším poplatkem za odpad – Kojetín zvýšil 

poplatek z 550 Kč na 700 Kč. Město Hranice navýšilo z 600 Kč na 696 Kč. 

Město Přerov dělá nadstandardní služby pro občany, a protože je ve spolku Odpady Olomouckého 

kraje, tak to dokáže posoudit. Existuje zpětný odběr elektro na sběrném dvoře.  

 

Ing. Galová: 

Je šokovaná argumentem, že pokud se zvýší poplatek, tak dotyční nebudou chtít třídit. Je amorální, 

třídit jen pokud bude finanční motivace. Ta motivace je především ve vztahu k životnímu prostředí       

a ne k výši poplatku. 

Pan Střelec sdělil pádné argumenty, proč je potřeba zvýšit poplatek za komunální odpad.  

 

Ing. Hrabina: 

Chtěl by znát hospodářský výsledek Technických služeb města. Jsou v plusu? 

Jsou účelně vynakládané prostředky Technických služeb? 

Rostou mzdy, rostou ceny, ale rostou i daně, které město získává od občanů. 

Motivace občanů k třídění je platit méně, ne více. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Hospodářské výsledky hospodaření Technických služeb města Přerova budou zastupitelstvu 

předloženy v první polovině příštího roku. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Požádal o udělení souhlasu potřetí vystoupit.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Není právo zastupitelstva udělovat slovo, to je právo vedoucího jednání. Neudělím vám ho. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je třeba motivovat k předcházení vzniku odpadů. Příliš motivujeme ke třídění. Je zhruba rok, co na 

radě sdělil vizi, že by město přestalo používat nápoje v jednorázových obalech. Nedaří se. Nebo 

kelímky na svařák na náměstí. Je spousta věcí, které může město samo udělat a nedělá to. 

Zásadní je, jak předcházet vzniku odpadů. 

Nedoplatky za zhruba 15 milionů korun – obyvatelé z lokality Husova, Škodova a Kojetínská tvoří 

zhruba 10% z těch nedoplatků. Dalších 33% tvoří obyvatelé na Bratrské 34. 
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Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Magistrát města Přerova nevyplácí sociální dávky už mnoho let. Dost těžko můžeme propojit systém 

vybírání poplatku za komunální odpad s vyplácením sociálních dávek. Spojovat to na základě rodného 

čísla je naprosté scifi. 

Řešením je bezdlužnost. 

Daří se ve spolupráci s Úřadem práce každý rok vybrat zhruba od 1300 pobíratelů příspěvku              

na bydlení ty poplatky. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Podle dosud platného jednacího řádu, článek 8, odstavec 1, písm. f – zastupitelstvo může zvýšit počet 

diskusních příspěvků. Proto jsem se obrátil na zastupitelstvo. 

 

 

Hlasování o možnosti 3 diskusního příspěvku MUDr. Slováčka: 24 pro, 1 proti, 8 se zdrželo,          

1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Ing. Vrána: 

Tímto vytváříme nebezpečný precedent, každý může chtít vystoupit třikrát. 

Na internetu jsou v rámci výroční zprávy zveřejněny hospodářské výsledky za posledních 10 let. 

 

Bc. Mgr. Václavíčková: 

Problematiku odpadů stavíte tak, že jde o 50 Kč navíc, pokud se poplatek nezvýší, budou se muset 

ořezat investice. Proto jste ve vedení města a máte připravovat takovou koncepci, která bude 

motivační a bude řešit i neplatiče. Zvýšení poplatků je jednoznačně ta nejlehčí cesta. 

Od pana Střelce jsme slyšeli analýzu stavu, ale za 5 let, kdy je ve vedení společnosti a města jsme 

neslyšeli, jak by se daly poplatky udržet nebo jak řešit neplatiči. Uvědomujeme si, že jde o složitou 

problematiku, ale jsou cesty, jak to vyřešit. 

Když nevíte, že se poplatky platí na rodné číslo a v důvodové zprávě uvádíte počet dlužníků, tak          

o těch lidech musíte něco vědět a o koho jde. 

Nemáme odpovědi na to, jak to budete řešit s těmi pohledávkami, jestli se tím někdo za tu dobu 

zabýval. Na školách děti motivujeme k třídění odpadu a je to dobrá cesta. Ta motivace je určitě 

v penězích.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Město vymáhá dlužné částky po svých dlužnících prostřednictvím ekonomického odboru. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Koalice nejásá ani jsme nepředpokládali, že opozice bude jásat a hlásit se ke zvyšování poplatku.  

Připomenul, že v roce 2013 jsme schválili navýšení o 150 Kč, to bylo o 30%. Dnes je to o 50 Kč, to je    

o 7,7%. I když se poplatek nezvyšoval, tak motivace občanů ke třídění se nezvyšovala, to jsme viděli 

na grafech pana Střelce. 

 

p. Marek Dostál: 

Byl nápad, že by se poplatek dal platit na několikrát, s tím, že by ten, kdo zaplatí naráz, to měl 

levnější. 

K panu Horkému, který měl tolik nápadů, proč ty nápady neměl v letech 2014 – 2018, kdy byl členem 

rady. 

 

p. Pospíšil: 

Ohrazuje se proti tvrzení, že musíme zdražit odpady, protože roste hrubá mzda. Ale co důchodci. 

Nedoplatky ve výši 11 milionů korun jsou hrozná částka a argument, že my s tím nic nenaděláme je 

scestný.  

Prezentace pana Střelce je efektivní, ale takovou ukáže jakékoliv jiné město, kde se platí méně než 

v Přerově.  
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Primátor Ing. Měřínský: 

Zaznělo tady, že náklady na třídění komunálního odpadu jsou 32 milionů a před pěti lety byly 25 

milionů korun. Došlo ke zvýšení celkových nákladů. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Reakce na opoziční zastupitele – skoro to vypadá, že město se vůbec o nedoplatky a o neplatiče 

nestará, což není pravda. Příloha č. 6 detailně uvádí, kolik je neplatičů, kolik z toho dětí, mladistvých, 

sociálně vyloučených. Je tam popsán způsob vymáhání nedoplatků. Důležitá je bezdlužnost, která je 

kritériem pro posuzování požadavku na přidělení bytu, umístění v domově pro seniory, prominutí 

poplatku z prodlení a podobně.  

Těch 11 milionů Kč je za 20 let. Zaměstnanci ekonomického odboru permanentně nedoplatky 

vymáhají a nelze jim nic vytknout. 

 

MUDr. Slováček: 

Motivace lidí, aby produkovali méně odpadů a lépe ho třídili je buď etická, nebo finanční. Nejlepší 

motivace jsou finance nebo jiné benefity. Zdražování není dobrá cesta ke snižování produkce odpadů. 

Víme, že do sběrného dvora můžeme odvážet elektroniku, ale zadarmo. Kdyby se vyplácelo třeba 100 

korun občanovi, který televizi přiveze, ubyly by na černých skládkách. 

Je to komplexní problematika a nechce jít cestou zdražování. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pokud se podíváte do zápisů a podnětů z rady města, tak jsem tam tyto podněty mnohokrát opakoval. 

Motivací pro předcházení vzniku odpadů je změna obalového zákona, ovšem to je na Poslanecké 

sněmovně. Obaly tvoří podstatnou část komunálního odpadu. 

Navrhl ukončení diskuse. 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 27 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Ing. Kafka: 

Výše poplatku za odpady je jistá vizitka města. Má tabulku s 27 městy a jejich výší poplatků               

za odpady. Přerov se drží trvale na předních příčkách. Vyšší poplatky mají jen České Budějovice, 

Olomouc, Jihlava. Z 27 měst nevybírá poplatky 5 měst vůbec, 4 města vybírají poplatky za svoz. 

Standardní poplatky jsou cca 500 Kč v letošním roce. 

Město Hranice zvýšilo sice poplatky na 696 korun, ale zároveň občany od 70 let a děti do 6 let od 

poplatku osvobodilo. 

Dal protinávrh: do variant OZV doplnit: občané od 70 let a děti do 6 let budou platit 50% sazby. 

Batolata do 1 roku by v tom osvobození zůstala. 

 

Ing. Prachař: 

Rostou sice mzdy, ale rostou i náklady. V tomto regionu neroste kupní síla lidí. Zatěžovat občany 

zvyšováním poplatků není dobré. Je přesvědčen o tom, že není ani jeden důvod zvyšovat daňovou 

zatíženost občanů. 

Rozpočet města na rok 2019 je přebytkový. Není ani jeden důvod zvyšovat poplatek. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že těch důvodů je spousta. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Co se stane, když neprojde ani varianta I., varianta II., ani varianta III.? 

K panu Kafkovi – chybí ekonomická analýza dopadu jeho navrženého usnesení. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud nebude schválena ani jedna varianta, tak budou občané platit 650 Kč stejně jako v letošním 

roce. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Kafky: 7 pro, 2 proti, 25 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o protinávrhu RSDr. Nekla (varianta I. usnesení): 16 pro, 3 proti, 15 se zdrželo,                

1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o návrhu zpravodajky Ing. Mazochové (varianta II: usnesení): 18 pro, 8 proti, 8 se 

zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

51/3/4/2018 Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí 

dotace  

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o poskytnutí dotace číslo 11-015-001-08, 

uzavřené dne  05.05.2008 mezi statutárním městem Přerov jako předávajícím a společností 

Teplo Přerov a. s., IČ 25391453, se sídlem Přerov I-Město, Blahoslavova 1499/7, jako 

příjemcem, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.03.2009, dodatku č. 2 ze dne 27.04.2009, dodatku 

č. 3 ze dne 17.02.2010, dodatku č. 4 ze dne 20.09.2012, dodatku č. 5 ze dne 17.12.2012, 

dodatku č. 6 ze dne 24.04.2013, dodatku č. 7 ze dne 07.01.2016, dodatku č. 8 ze dne 

24.11.2016 a dodatku č. 9 ze dne 29.01.2018, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, 

 

2 pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

dle bodu 1) návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová: 

Na radu byl předložen materiál ve variantě I. – poskytnutí dotace ve výši 5.121.800 Kč a ve variantě 

II., kde bylo navýšení mezd, které žádalo vedení Tepla. Vám je předložen materiál dle varianty I. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – kolik činila varianta II. s navýšením mezd? 

 

Náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová: 

Varianta II. byla 5.121.800 Kč + 475.900 Kč. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský). 
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52/3/4/2018 Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická 

farnost Přerov, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 116/6, 750 02 Přerov I – Město           

na částečnou úhradu nákladů na projektovou dokumentaci, související s rekonstrukcí kostela 

sv. Vavřince v Přerově. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova na rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 670,9 * - 120,0 168 550,9 

3322 110  Zachování a obnova kulturních 

 památek 

0,0 

 
+ 120,0 120,0 

 

*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 29 891,3 * + 120,0 30 011,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšil: 

Není proti opravě památek, ale měl by si je spravovat majitel. Církev dostala od státu nekřesťanské 

peníze v církevní restituci, tak proč bychom to měli ještě platit? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Farnost požádala o dotaci, stejně jako může požádat každý subjekt. Těch dotací projednáváme            

na každém zastupitelstvu několik.  

 

p. Pospíšilík: 

Celkové náklady na projektovou dokumentaci dle žádosti jsou 200.000 Kč a žádají o 120.000 Kč, to je 

60% nákladů. Dále budou žádat Olomoucký kraj. Fungují salámovou metodou. Teď žádají na 

dokumentaci, pak budou žádat dál. Neznáme celou částku, kterou chce město přispět. Ostatní žadatelé 

uvádějí, kolik bude celková cena, kolik dají ze svého. 

Nemůže pro tento materiál zvednout ruku. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vědí, kolik bude stát projektová dokumentace, na základě které zjistí, kolik bude stát celková 

rekonstrukce, na kterou budou žádat Program záchrany architektonického dědictví na rok 2019 od 

Ministerstva kultury. 

Předpokládá, že nás budou žádat o příspěvek i na tu rekonstrukci. 
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Hlasování: 19 pro, 9 proti, 6 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

53/3/4/2018 Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sport Management   

s. r. o., IČ: 61944068, se sídlem U tenisu 16, 750 00 Přerov na částečnou úhradu nákladů       

na organizaci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepší české tenisty a tenistky za rok 2018 

"Zlatý Kanár". Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova na rok 2018. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 168 498,9 * - 80,0 168 418,9 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 

 
+ 80,0 80,0 

 

* 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 30 063,3 * + 80,0 30 143,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšil: 

Je to stejný případ, jako byla žádost farnosti. To jsou přesně ta místa, kde město může ušetřit, aby se 

nemusel zdražovat poplatek za odpad. Ta společnost to podle něho vůbec nepotřebuje. Je to komerční 

akce, je to soukromá společnost. 

 

Ing. Galeta: 

Rozporoval oprávnění zastupitelů v této věci hlasovat. On osobně vidí problém v dodržování               

a uplatňování etického kodexu zastupitele v přímé návaznosti na střet zájmů. Předpokládá, že všichni 

zastupitelé obdrželi e-mailem nabídku dvou volných vstupenek na Zlatého Kanára včetně pozvánky    

na raut do Hotelu Jana. Zastává názor, že nepřísluší zastupiteli za těchto okolností a morální roviny       

o dotaci na Zlatého Kanára hlasovat. Jsou dvě možnosti hlasování, aby bylo vyhověno morálnímu 

postavení věci. Buď se hlasování zdržet, nebo hlasovat proti. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na začátku dnešního jednání upozorňoval na §83 zákona o obcích, střet zájmů, kdy se mohl přihlásit 

každý zastupitel, pokud se sám cítí ve střetu zájmů. 
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Necítí se ve střetu zájmů. 

 

p. Pospíšilík: 

Pokud Zlatého Kanára přenáší všechny televize, je to pozitivní informace o městě Přerově. 

Chápe, že už jsme dali 8 mil. Kč na to, že postaví halu, ale na druhou stranu je to prezentace města. 

Na Zlatého Kanára se určitě podívat půjde, i když tenis nehraje. Tenis je jakási vizitka našeho města. 

Tuto akci podpoří. 

 

MUDr. Slováček: 

Navázal na kolegu Galetu. Neví, jestli jsme úplně ve střetu zájmů, minimálně amorální mu to přijde. 

Buď se přidá k tomu, abychom tento bod nehlasovali, nebo poprosí zastupitele, ať nedráždíme občany 

a zaplatíme si lístky ze svého. 

 

Ing. Vrána: 

Klidně si vstupenky zaplatí. Těch pozvánek, které dostávají zastupitelé je celá řada a nikdy se na to 

tímto pohledem nedíval. Bude se muset nad tím zamyslet. Nemá problém s tím, si vstupenky zaplatit. 

Akce Zlatý Kanár naše město zviditelní, koná se v hale Spartak, kam se vejdou stovky ne-li tisíce 

občanů a není to VIP akce, jak tady zaznělo. Je to pro každého, kdo se chce zúčastnit. Lístky jsou 

dostupné. 

O pořádání této akce má zájem Prostějov a on je rád, že akce se koná v Přerově. 

 

Ing. arch. Horký: 

Tradice Zlatého Kanára v Přerově je dlouhá, ale nemyslí si, že pro Zlatého Kanára je významné, že je 

to v Přerově. Důležití jsou ti tenisté, kteří jsou oceňováni a kdekoli to bude, tak Zlatý Kanár bude žít 

dál. Ono to nezáleží na městě. 

Na tomto bodě mu vadí ta nesystémovost. 

Poskytovat dotaci soukromé firmě s ručením omezeným, která není v dotačním programu, to nemůže 

podpořit.  

 

Ing. Passinger: 

Tato debata je na zastupitelstvu vedena každý rok, jestli je to systémové nebo ne. 

Zjišťoval, kolik lidí se dívá na přenos v televizi, bylo mu řečeno, že přibližně za tu hodinu je to asi 750 

tisíc lidí v republice. Mediální kampaň pro Přerov je to významná. 

 

Ing. Hrabina: 

Pokud se podíváte do tabulek přidělených dotací na příští rok, tak tenisovému klubu půjde asi 700.000 

Kč. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To nemá nic společného s akcí Zlatý Kanár. To je dotace na mládež. V rámci sportu podporujeme 

nejen tenisový klub. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

K nesystémovosti – dlouze jsme se o tom bavili, zabývala se tím i kulturní komise poslední 4 roky       

a skutečně vnímáme jako problematické, že to není systémové a ta pravidla potom pro ty mimořádné 

dotace nejsou úplně jasná. Chci vás ujistit, že se tímto budeme zabývat a chceme tuto situaci narovnat, 

aby to bylo alespoň tak transparentní, jak je klasický dotační program. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Skutečně to nepovažuje za dotaci v pravém slova smyslu, ale spíše za prezentaci města. Na radě jsme 

se domlouvali, že bychom to pro rok 2020 navýšili v rozpočtu částku prezentace města a nikoliv 

dotace pro sport. 
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Ing. Galeta: 

Zamyšlení – my tady budeme investovat do akce Zlatého Kanára jenom z toho důvodu, abychom 

propagovali město a na druhé straně město má majetek, například školy, které jsou podfinancované. 

Tyto peníze v rozpočtu chybí. Zaslechl informaci, že mažoretky se zúčastnily soutěže na mistrovství 

světa, žádaly pouhých 10.000 Kč a tato dotace jim nebyla schválena. Neví, jestli je to pravda, ale jestli 

to tak funguje, tak je to nespravedlivé rozdělování peněz. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud si pamatuje, tak mažoretky dostaly 20.000 Kč. 

Opravy ve školách – v letošním roce dostaly všechny školy z rozpočtu navýšení na opravy jako je 

malování a drobná údržba. Souhlasí s tím, že školy potřebují peníze neustále, ale není to tak, že by 

nedostaly vůbec nic.  

 

 

Hlasování: 20 pro, 6 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 

2019 

54/3/5/2018 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2019: 

 

  příjmy   917 915 600 Kč 

  výdaje   891 172 500 Kč 

  financování    26 743 100 Kč 

      (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 uvedený v příloze č. 3, 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotazy:   

- rozebraná rezerva, kde je položka teplo, dodatek whirpooly 2.691.000 Kč přičemž na provoz 

sportovišť jsou vyhrazeny jiné položky. Co se tímto myslí? 

- Upozornil na rozpor mezi návrhem rozpočtu a soupisem investičních akcí, které budeme 

projednávat v bodu 7.2, kdy v rozpočtu je již navržena částka 300.000 Kč na okružní křižovatku 

u Galerie na ulici Čechova a v bodě 7.2 investiční akce je částka 150.000 Kč, a je to pod čarou. 

Neví, kde se stala chyba. 

- Zvyšuje se nesplacená výše úvěru ze 170.000.000 Kč na začátku roku na 213.000.000 Kč na 

začátku roku 2019, přičemž ten úvěr je opatřen poznámkou na investiční akce 2017 až 2018, 
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proto ho napadá otázka, zda hodláme splatit něco z té akce, kterou jsme na Dluhonské mosty 

dostali, nebo budeme úvěr splácet až do roku 2026. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď whirpooly – součástí ukončení provozování sportovišť společností Teplo Přerov je i finanční 

vypořádání minulých investičních akcí a jednou z nich je rekonstrukce whirpoolu a zařízení na zimním 

stadionu. Je to vypořádání investičních akcí, které v minulosti Teplo provádělo. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpověď: 

- úvěr – na konci roku budeme dočerpávat poslední zbytek, který můžeme u ČSOB načerpat, 

protože potřebujeme finanční zdroje na začátku roku a následně budeme splácet, jak nám budou 

chodit dotace téměř ve výši 80 mil. Kč, které očekáváme v průběhu prvního pololetí a začneme 

splácet. 

- Okružní křižovatka 150.000 Kč – v přehledu akcí by měly zůstat tyto finance. 

 

Mgr. Netopilová: 

Položka herbicidy – už několikrát o tom mluvila na konci minulého volebního období. Má s tím 

problém, rozpočet počítá s částkou 300.000 Kč na herbicidy. Jiná města jdou cestou šetrnější 

k životnímu prostředí. Od ledna má být zákonem zakázán Roundup minimálně pro plošné používání, 

nikoliv pro zahrádkáře. Město by v tom mohlo dělat osvětu. Poprosila o to, abychom přemýšleli 

ekologicky, šetrně, abychom si chránili životní prostředí i v této zdánlivé maličkosti, jako jsou 

herbicidy. 

 

Bc. Mgr. Václavíčková: 

Dotaz:  

- oblast sociálního fondu. Příděl na rok 2019 by měl být větší pouze o 5% a uvádíte zvýšení          

o 13%. 

- V materiálech ostatní činnosti, rezerva jsou schválené záměry za 9.767.000 Kč a v materiálu 

nejsou rozpracované tyto záměry, o které jde? 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz: 

- Strana 13, dopravní obslužnost, úhrada kompenzace městské autobusové dopravy. Je tam nárůst 

o 20%. Pravděpodobně to vyplývá ze smluv. Seniorům, dětem a mládeži stát dotuje jízdné. Je to 

ponížení promítnuto do těchto smluv? Platí to i pro městskou dopravu? 

- Částka 12 milionů korun na stavební úpravy budovy Jasínkova 17. Je to taková nutnost 

investovat do té budovy 17 milionů? Co v té budově bude? 

 

Ing. Kočicová, vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního ŽÚ: 

Odpověď – navýšení ceny za provoz veřejné dopravy – cena jízdenky je kompenzovaná seniorům a 

mládeži od 1.9.2018, ale rozdíl je u městské hromadné dopravy v tom, že stát nám nic nehradí, 

hradíme to z rozpočtu města, takže tam je propad v tržbách. Není nárůst ani tak v ceně za 1 km, který 

hradíme podle smlouvy, tam je jenom přepočet o inflaci. Propad je opravdu v těch tržbách. Proto je 

tam to navýšení. Stát hradí pouze krajům, nikoliv městu. Na příměstskou dopravu úhrada je, ale město 

hradí ze svého rozpočtu. Předpokládaný rozdíl je asi 4 miliony za rok. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď – oprava budovy Jasínkova – město už nemá kde dávat archivní materiály. 

 

Ing. Řezáčová, vedoucí Odboru ekonomiky: 

Odpověď – záměry – ta částka se skládá z okružní křižovatky Dluhonská, pozemky za Strojařem, 

křížení silnic u Emosu. 
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Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Odpověď - sociální fond – je to podle předpisu, který schválilo zastupitelstvo. Je to 3,3% z hrubého 

objemu mezd. Naplněnost nemůže být jiná než přesně ta částka. Máme více zaměstnanců, máme 

radary, vybíráme pokuty od řidičů. Přesná čísla pošle paní Václavíčkové. 

 

Ing. Hrabina: 

Rekonstrukce lesních cest a jejich opravy za 11,5 milionů korun – to chceme dělat asfaltky? 

Lávka přes Strhanec za 4,5 milionů za 4 metry – přijde mu přemrštěné. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď: 

- lesní cesty – částka byla vysoutěžená. 

- lávka přes Strhanec – je to projektová částka, možná vysoutěžená částka bude jiná. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpověď: 

- lesní cesty – žádali jsme o dotace a budeme žádat znovu. 

- Lávka přes Strhanec – možná se podaří vysoutěžit nižší částku.  

 

Ing. Hrabina, faktická: 

Pokud je něco vysoutěženo, neznamená to, že je to správně. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Minule tu padl dotaz na částku za rekonstrukci lávek v Michalově. Tuto informaci dostali všichni 

zastupitelé předem v rámci tiskové zprávy e-mailem. Úplně stejná situace je dnes s Jasínkovou, kdy 

29.11. jsme e-mailem dostali tiskovou zprávu, ve které to bylo uvedeno. 

 

Ing. Střelec: 

Odpověď: 

- Rekonstrukce lesních cest – doporučil, aby se zastupitelé podívali na Svrčov a lesní 

hospodářství města Přerova. Jde o kompletní rekonstrukci lesních cest. Jen požadavek na 

rekonstrukci lesních cest na Svrčově je ve výši 30 až 50 mil. Kč. 

- Opravy lesních cest – to jsou nutné opravy, které musíme dělat. 

- Chemický postřik – zatím to není zakázáno. Nakupujeme i selektivní herbicidy. Na 

mechanické odstraňování plevelů bychom potřebovali lidi z Úřadu práce.  

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Vnímáme námitky a požadavky na rozpočet a budeme s nimi pracovat i v roce 2019. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpověď - sociální fond – už odpověděl pan tajemník. Opravdu se počítá z objemu mezd a následně 

vedení se dohodne s odbory a je účelově vymezeno, na co se užívá. 

 

p. Pospíšilík: 

Sociální fond – celková částka pro rok 2018 byla 30.550.000 Kč a pro rok 2019 je 36.165.000 Kč. 

Pokud by to mělo být navýšení 5% tak jde o částku cca 1,3 mil. Kč. Je tam cca o 5,5 mil. Kč. Když 

bereme 6 zaměstnanců navíc, tak jsou to do mezd 3 miliony korun. Zdá se mu, že pan tajemník v této 

věci lehce mlžil.  

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Vzhledem k tomu, že pan Pospíšilík srovnává objem mezd 2018 a rozpočet 2019, tak je v roce 2018 

rozdíl v 8 lidech. Navýšení bylo 5% a zbytek je nárůst pracovníků. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr, faktická: 

Nemlží. Sociální fond zaměstnanců je 5.955.200 Kč. Neví, kde vzal pan Pospíšilík 30 milionů.  
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p. Pospíšilík, faktická: 

Díval se na špatný řádek. Je to jeho blamáž. Omlouvá se.  

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 proti, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

55/3/6/2018 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,          

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek                    

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 11 Územního plánu města Přerova podle přílohy 

č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 54 zákona č. 183/2006 Sb.,     

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 11 Územního plánu města 

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

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Konstatoval, že materiál je připraven nesprávně. O změnu územního plánu požádala Agentura volného 

času s.r.o. IČO firmy nikde v materiálu nenašel. Portál Justice firmu s takovým názvem nezná. 

Dal protinávrh: materiál přepracovat a věcně správně jej předložit na některé následující 

zastupitelstvo. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Jde o princip územního plánu. Název firmy lze upravit. Pořízení změny bylo schválené 

zastupitelstvem 24. října 2017 a po novele stavebního zákona ještě jednou v lednu 2018. Teď jde 

pouze o vydání změny toho územního plánu. Územní plán nepracuje s vlastníky. V územním plánu jde 

o plochy, které jsou určené k určitému využití. V opatření obecné povahy se objeví lokalita a ne jméno 

vlastníka. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V opatření obecné povahy skutečně název té firmy nefiguruje. O tomto materiálu se dá hlasovat, ale 

budeme hlasovat i protinávrh pana Hrabiny. 

 

Ing. Hrabina, faktická: 

Materiál má být připraven tak, abychom nemuseli dělat změny. 

Žádá, aby materiál byl věcně správně předložen na některé další zastupitelstvo. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D., faktická: 

Je nutné, aby žadatel o změnu územního plánu byl uveden správně? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že se nejedná o chybu takovou, abychom o tom nemohli hlasovat. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

V návrhu usnesení se název společnosti neobjevuje. 

 

Ing. Hrabina, faktická: 

Návrhy na zastupitelstvo může dát jakákoliv neexistující firma? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ta žádost jde na odbor rozvoje, který připravuje materiály na zastupitelstvo. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hrabiny: 12 pro, 5 proti, 16 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 20 pro, 6 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

56/3/6/2018 Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů: 

 

1. o pořízení změn Územního plánu města Přerova a jejich obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. o zkráceném postupu pořizování změn Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

3. o podmínění pořízení změn Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů spojených se 

zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu těmito žadateli: 

- AGRAS Želatovice, a.s. 

- Byty Čechova s.r.o. 

- Náboženská obec Církve československé husitské v Přerově 

- SONOT, a.s. 

V případě časového souběhu s pořízením souboru změn, bude projednaná změna uvedených žadatelů 

v rámci vyhotovení úplného znění územního plánu zapracována na náklady pořizovatele podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Prachař: 

Bavili jsme se tady o prodloužení smlouvy s developerem Panattoni na zónu rybníky. Sám navrhoval 

sankci. 

Upozornil na odstavec 4 na straně 2 o změně územního plánu – je to správně? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud ví, společnost Panattoni nepočítá s tím, že by v průmyslové zóně staré rybníky stavěla halu pro 

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

Počítají s tím, že by provozovny byly přemístěny do prostoru mezi Emosem a Kauflancem. 

 

 

Hlasování: 24 pro, 1 proti, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

57/3/6/2018 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady mezi Statutárním městem Přerovem a Olomouckým 

krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu smlouvy o spolupráci dle bodu      

č. 1. 

 

 

Diskuse: 

Pí Tomaníková: 

Dotaz – zda dotace, kterou na tuto činnost dostáváme od státu, uhradí skutečné náklady. Požádala        

o přehled nákladů na výkon státní správy pro jiné obce. Tento problém měl řešit parlament, ale bylo 

pozastaveno. Apeluje na zastupitele kraje, aby se tím zabývali. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Odpověď - Zkusil na to nějak navázat. Je to zákonná povinnost od roku 2008, analytické podklady 

musíme provádět a řešit. Oni dokonce toto čtyřikrát aktualizovali. Podle původního zákona to bylo co 

dva roky, teď to bude co čtyři roky. Tato záležitost s tou smlouvou, ta je vlastně pro nás bezplatná.  

Ten portál existuje od roku 2013. 

Udržitelnost projektu byla 5 let. Ten program z Evropské dotace teď končí, proto se smlouva posune   

o rok a pak se uvidí. Náklady platí Olomoucký kraj. 

 

Pí Tomaníková faktická: 

Ve státní správě neděláme jenom tuto oblast. Měla jsem na mysli všechnu činnost, kterou děláme pro 

jiné obce.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 19.00 – 19.15 hodin. 
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7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

Materiály předložila jako písemné předlohy, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

58/3/7/2018 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce přecházející 

do roku 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2018 

 

2. bere na vědomí Přehled přecházejících investičních akcí z roku 2018 do roku 2019 

 

 

Diskuse: 

Ing. Prachař: 

Měl jednu připomínku – chybí mu cyklopodchod, což je akce v rámci úprav železniční stanice, kdy 

byla dohoda bývalého vedení se Správou železniční dopravní cesty, která zpracovala projekt 

cyklopodchodu směrem do Předmostí a od března příštího roku SŽDC zahajuje tuto stavbu a tím, že 

udělali projekt a byla dohoda, že město zajistí finanční prostředky na realizaci. V tomto materiálu se to 

neuvádí a je to záležitost za cca 8 až 9 milionů korun. Bude to řešeno nějak jinak, protože v materiálu 

to uvedeno není. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My o tom samozřejmě víme. SŽDC nám poslalo návrh smlouvy a těch 13 milionů, které to bude stát, 

najdeme. V tomto materiálu jsou akce z letošního roku, tím pádem akce, která se bude platit příští rok, 

tam není. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Odpověď – my s tím cyklotubusem opravdu počítáme. Jsme domluveni, že pojedeme na Státní fond 

dopravní infrastruktury, kde bychom chtěli žádat o dotaci. Není to v těchto investičních akcích, ale je 

s tím počítáno. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Ing. arch. Horký), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

59/3/7/2018 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Nové investiční akce pro realizaci v roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě 

 

2. schvaluje Registr investičních akcí pro realizaci v roce 2019 – dle tabulky v důvodové zprávě 
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Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Dotaz – proč budeme bourat Chemik za 23 milionů? Proč tuto částku nedáme na opravu a rekonstrukci 

a nějak rozumně ten dům nevyužijeme. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď – Chemik budeme bourat proto, že tak rozhodlo zastupitelstvo. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Vyjádřil se k investičním akcím pod čarou, konkrétně okružní křižovatce u Galerie, kde jsou 

vyčleněné prostředky ve výši 150.000 Kč. V současné době probíhá inženýrská činnost, 

předpokládáme, že v polovině roku by tam měla vzniknout okružní křižovatka. 

 

Ing. Prachař: 

To je dobře, že tam vznikne okružní křižovatka a zlepší se průjezd městem. 

Ani v tomto materiálu není zmínka o cyklopodchodu. Jde o 13 milionů. I kdyby Státní fond dopravní 

infrastruktury na to přispěl, jako že předpokládá, že ano, tak určitě tam nebude 100%. Mělo by se 

počítat se spoluúčastí města a není tam o tom ani zmínka. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, není o tom v materiálu ani zmínka, nicméně my s tímto projektem počítáme. Když vznikal tento 

registr investic, tak se tam informace o tom, že město se bude spolupodílet na nákladech, nedostala. 

Peníze se na to najdou ve chvíli, kdy dostaneme dotace. Počítáme s tím, že v příštím roce dostaneme 

80 milionů korun dotací z akcí, které jsme investovali v letošním roce, tak prostředky na cyklopodjezd 

uvolníme na tuto akci, přesto, že tady není uvedena mezi investičními akcemi, které má realizovat 

město. 

 

Ing. Prachař: 

Bere to jako závazek koalice, že se na tom bude podílet, protože tak to bylo dohodnuto se Správou 

železniční dopravní cesty. Byl by nerad, kdyby vznikly nějaké komplikace. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nemůžete to brát jako závazek koalice, ale budeme to řešit a zastupitelstvo nepochybně rozhodne        

o tom, že ty prostředky na cyklopodjezd uvolní. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Doplnila pana primátora – jediní zastupitelé, kteří hlasovali proti Chemiku, tak byl primátor a ona. 

Takže odpověď, proč se bude bourat za 23 milionů korun, musíte hledat u zastupitelů, kteří tady byli 

v minulém období. 

 

p. Pospíšilík: 

Bourání Chemiku 23,5 milionů korun, rušení výměničky 3,5 milionů a prodej, kdy byl na stole kupec 

8 milionů. To je poměrně vysoká částka za to, že dnes tu nemovitost zbouráme. Budova je v dobrém 

stavu, pokud se týká skeletu. Myslí si, že na krátkodobé bydlení by byla vhodná a byla by to věc 

nového vlastníka. Pokud by se našla vůle, tak ušetří město nemalé finance. V současné době je špatně 

ji bourat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zopakoval to, co řekla paní Mazochová. Jediní dva zastupitelé, kteří v minulém zastupitelstvu 

hlasovali proti bourání Chemiku, byl on a paní Mazochová. Zastupitelstvo schválilo bourání Chemiku. 

Pokud některý zastupitel přijde s tím, že se má revidovat usnesení zastupitelstva, tak se tím budou 

zabývat. 
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p. Pospíšilík, faktická: 

Na to hlasování se podívá, protože dlouhodobě je proti bourání Chemiku. Vystupoval i na 

zastupitelstvu, na kterém se o tom hlasovalo. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To co říkáte, není faktická. 

 

p. Košutek: 

Cyklopodjezd v Předmostí – dohoda se SŽDC je taková, že Správa železniční dopravní cesty vybuduje 

betonový tubus pod kolejemi na čtyřikrát, protože každá kolej se bude opravovat zvlášť a teprve poté 

vstoupí do hry město a zajistí v tom tubusu osvětlení, úpravy povrchu atd. Na to je čas 3 roky. 

Momentálně není možné, aby to bylo v návrhu rozpočtu. 

Chemik – byla zpracovaná dokumentace a pouze záchovná údržba vycházela na 32 milionů korun. 

Budova je ve velmi špatném stavu. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Jistě víte a je to patrné z té tabulky, že se jedná o těch 10 investičních akcí v hodnotě 39 milionů 

korun, které jsou finančně kryty po schválení rozpočtu. Ostatní akce jsou pod čarou. Je to nástřel. Je 

na ně připravena projektová dokumentace, jsou povoleny, ale není to pro nás dogma, že musíme jít 

přesně v daném pořadí a věcně po těch akcích, které jsou schváleny pod čarou. Pokud obdržíme 

dotaci, nebo budeme mít finanční prostředky, tak neznamená, že první investiční akce bude obřadní 

síň na městském hřbitově atd. Bude to podléhat další debatě v radě a zastupitelstvu. My se teď bavíme 

o investičních akcích, které jsou kryty v hodnotě 39 milionů. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Poopravil pana Košutka, vyprojektovalo to SŽDC a investorem by bylo město. 

 

p. Marek Dostál: 

Reakce na pana Pospíšilíka – jde o to, že v brzké době budeme řešit Strojař, který se už projektuje        

a bude určen na částečné bydlení pro seniory a mladé lidi. 

U Chemiku se uvědomte, že jsme slyšeli, že roční udržitelnost je 32 milionů korun, tak oprava na 

krátkodobé bydlení by představovala dalších 100 milionů. 

Okružní křižovatka u Galerie – když byl členem výboru pro dopravu, investice tak nám přistál návrh 

řešení této křižovatky. Tam se nebude kopat, tam se nebude nic frézovat, tam je to řešené jenom 

prvky, které by se měly nastřelit do toho povrchu. Myslí si, že je to akce, která by se dala stihnout za 

víkend i s přemalováním cest a možná by se nemusela dělat ani žádná uzavírka. Je to jedna z věcí, 

která pomůže průjezdnosti v této lokalitě. 

 

Ing. Galeta: 

Dotaz – základní škola Velká Dlážka. Informoval se, jaké investice je tam nutné provést. Tady je 

plánovaná oprava dlažby na II. poschodí za 600 tisíc. Zjistil, že požadavek na celou chodbu je 1,6 

milionu. Proč je to dělané na etapy? Nebylo by levnější, kdyby se udělalo naráz? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Poděkoval za názor. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven 

(Ing. Symerský). 
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8. DOTAČNÍ PROGRAMU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO 

ROK 2019 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Měřínský, primátor  

a Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora 

 

60/3/8/2018 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 998 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 Zastupitelstvem města 

Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

V případě žádostí v oblasti sociální a zdravotní – A), tj. žádostí na činnost a provoz subjektů, které 

poskytují registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny 

poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, a C), tj. žádostí na jednorázové nebo 

krátkodobé akce nebo projekty subjektů, které je realizují v rámci registrované sociální služby dle 

zákona č. 108/2006 Sb. a jsou zároveň pověřeny poskytováním služby obecného hospodářského 

zájmu, bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v rozsahu dle důvodové 

zprávy. 

 

V případě žádosti s ev. č. DSZ-C-002/19 se na realizaci projektu nevyžaduje spolufinancování z jiných 

zdrojů. Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude upravena v rozsahu dle důvodové 

zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu, 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 
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Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

Dotaz na pana Koubu – dnes jsme diskutovali příspěvek na Zlatého Kanára 2018. Pro rok 2019 bylo 

schváleno 18.000 Kč. Na Zlatého Kanára 2019 je v plánu 33.300 Kč. Těch 33.300 Kč je konečných 

nebo budeme pak hlasovat o dalších částkách? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď – na rok 2018 bylo schváleno 18.000 Kč, na rok 2019 je to 33.000 Kč. Pokud budou žádat     

o nějakou další dotaci, zastupitelstvo bude nepochybně rozhodovat o té dotaci. Předjímat, jak 

zastupitelstvo rozhodne, v tuto chvíli neumí. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Byl členem kulturní komise, která připravovala pravidla dotačních programů a potom i to 

vyhodnocení. Dnešní materiál je v podstatě ve stejných intencích, ve kterých to bylo vždy. 

Dotace na Zlatého Kanára – vždy byl odpůrcem toho systému, že pokud žadatelé nejsou spokojeni 

s tím, co dostali, tak si požádají extra a ty peníze potom dostanou. Sám se zdržel při hlasování o tomto 

bodě. 

Touto problematikou jsme se zabývali a budeme se jí zabývat i nadále. On sám bude dohlížet na to, 

aby se tato věc nějakým způsobem narovnala, aby se nedělaly dodatečné žádosti na tu samou akci, na 

kterou už nějaká dotace byla. V rámci dotačního programu spolu projekty soutěží. Jsou obodovány, je 

seřazeno nějaké pořadí a podle toho je jim přidělena nějaká částka. Zpravidla to není celá ta částka, o 

kterou žádají. Tak je to férové. Projekty by spolu soutěžit měly. Grantový program byl vyhlášen dříve, 

tak teď už nebylo možné do toho zasáhnout.  

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

61/3/9/2018 Záměr poskytnutí dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení číslo 882/30/7/2017, bod 2. z 30. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 21. srpna 2017, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

2. schvaluje záměr poskytnutí dotace do výše 3 260 000 Kč subjektu Sportovní klub Žeravice, 

spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov,         

na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště na pozemku p.č. 402 (ostatní plocha) v k.ú. 

Žeravice v letech 2019–2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133 530 Podpora materiálně technické základny 
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sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, vyhlášeného Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

Celkové předpokládané náklady na projekt činí 16 166 000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

62/3/9/2018 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 52 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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

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

v souvislosti s organizací Světového poháru jednotlivců v kuželkách, kategorie U23, muži        

a ženy, v roce 2019. 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) 168 550,9 * - 52,0 168 498,9 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8 475,0 * 

 
+ 52,0 8 527,0 

 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 30 011,3 * + 52,0 30 063,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 
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63/3/9/2018 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. …/2018, kterou     

se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky   

č. 2/2014 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015.    

Znění Obecně závazné vyhlášky č. …/2018 je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.01.2019 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

64/3/10/2018 Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace 

městských památkových rezervací a městských památkových zón         

v roce 2018 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 ve výši 28 000 Kč             

na dokončení celkové obnovy kaple sv. Jiří v Přerově (obnova příčky v zádveří a další 

související práce) Římskokatolické farnosti v Přerově, IČ: 45180199, se sídlem Kratochvílova 

6, Přerov, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí tohoto finančního příspěvku; 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele  

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 4116 210 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze 

státního rozpočtu 

26 329,5* + 28,0 26 357,5 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) aktuální 

rozpočet 
rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 7,5 + 28,0 35,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 29 863,3 + 28,0 29 891,3 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

65/3/10/2018 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova - prevence kriminality 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 599/20/8/2016 ze dne 19. 9. 2016, kterým byly Ing. Jiřímu Kohoutovi svěřeny 

úkoly v oblasti samostatné působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících       

s aktivní politikou zaměstnanosti. 

 

2. svěřuje Mgr. Petru Koubovi úkoly v oblasti samostatné působnosti: prevence kriminality, 

včetně projektů souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – jak vedení města plánuje nakládat s tímto programem a jestli nezvažuje jeho zrušení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nezvažujeme úplné zrušení. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Odpověď – rozhodně projekt nechceme zrušit, naopak by se rád prevencí kriminality zabýval 

systémově a účelově. Ke jmenování – myslím, že se narovnalo kompetenčně, protože tato oblast by 

měla patřit vedení města, aby mohlo koordinovat jednotlivé subjekty do toho zapojené. Bylo logické, 

že to připadlo mu, co se týká gesce. 

K jednotlivým programům – my jsme garantovali rozvoj preventivních programů ve svém 

programovém prohlášení. 

Program asistentů prevence kriminality – jedna část pracovníků je hrazena z úřadu práce a druhá část 

z dotačních prostředků. Bude navrhovat prosincové preventivní skupině vyhodnocení všech 

preventivních projektů komplexně, jak fungují a uvidíme, jestli zůstaneme u projektu až do roku 2020, 

nebo jestli přestaneme žádat o finanční prostředky na tuto službu. 

Program domovníků -  je také do roku 2020 a uvažujeme, že by tento program zůstal. Ale záleží na 

preventivní skupině, která se ještě nesešla. 

 

Bc. Mgr. Václavíčková: 

Dotaz na Mgr. Koubu – součástí je i aktivní politika zaměstnanosti. Je si vědoma, že to přebíráte v tuto 

chvíli, přesto se zeptala, kde budou prezentovat svoje koncepce a strategie. Kde se k materiálům 

dostanou. 
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Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Odpověď – aktivní politika zaměstnanosti ve spolupráci s městem je jasná a zásadní a musíme jít přes 

naše městské společnosti. Vyhodnotí, kde by se dala uplatnit. Preventivní skupina se sejde příští týden 

a bude i toto jedním z témat. Prezentování bude určitě na webových stránkách města a především 

komisi sociální. Zastupitelé také uslyší jeho zprávu, ale zatím neví kdy. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 3 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk), 1 

omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

66/3/10/2018 Delegování zástupce města na valné hromady. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. f),         

s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

náměstkyni Ing. Hanu Mazochovou a v případě její nepřítomnosti náměstka Michala Záchu, na valnou 

hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali, 3 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová, Mgr. 

Schenk), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

67/3/10/2018 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 

členem 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. deleguje primátora Ing. Petra Měřínského a v době jeho nepřítomnosti náměstka Michala 

Záchu jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Svazu měst 

a obcí dle stanov, 

 

2. deleguje náměstka Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti členku Zastupitelstva města 

Přerova Mgr. Ladu Galovou, jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních                

a jednáních orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle stanov, 

 

3. deleguje náměstka Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti primátora Ing. Petra 

Měřínského jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů 

Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu pro přípravu projektů, 

 

4. deleguje uvolněného radního pro dopravu Ing. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti 

cyklokoordinátora města Ing. Jiřího Janalíka jako zástupce statutárního města Přerova            

na zasedáních a jednáních orgánů Asociace pro cyklisty, 
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5. deleguje náměstka Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti náměstkyni Ing. Hanu 

Mazochovou jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady spolku 

"Odpady Olomouckého kraje, z.s." 

 

6. deleguje náměstka Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Navrátila jako 

zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady spolku HC ZUBR PŘEROV 

z.s. ve všech projednávaných záležitostech. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. 

Netopilová, Mgr. Schenk), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

68/3/10/2018 Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova 

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

 

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

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy výborů a jmenuje 

organizační pracovníky: 

 

Finanční výbor 
Předseda: JUDr. Vladimír Lichnovský - ANO 

Členové: 

Ing. Filip Černý - ANO 

Ivo Lausch – KDU ČSL + TOP 09 

Igor Kraicz - ODS 

Rudolf Gerža - ODS 

Ing. Přemysl Weigel - PROSPERITA 

Jaroslav Kazda - STAN 

Jan Flašar – SpP + Piráti 

JUDr. Zdeněk Žamboch – KSČM 

Organizační pracovník: Ing. Lucie Dudíková 

 

Kontrolní výbor 

Předseda: RSDr. Josef Nekl - KSČM 

Členové: 

Bc. Rostislav Hrdiborský  - ANO 

Marcel Kašík - ODS 

Petr Caletka - ODS 

Zdeněk Mach - ANO 

Mgr. Jiří Pospíšil - PROSPERITA 

Ing. Jiří Kafka - SPD 

Mgr. Vladimír Puchalský – SpP + Piráti 

Jana Matyášová - STAN 

Organizační pracovník: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 
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Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Představil navržené členy Kontrolního a Finančního výboru. Není navržen předseda Kontrolního 

výboru.  

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Navrhla navrhnout za předsedu Kontrolního výboru RSDr. Josefa Nekla. 

 

p. Pospíšilík: 

Zeptal se ostatních zastupitelů, jestli tento seznam někdo dostal? Třeba e-mailem, protože návrhy 

koalice nedostal a nemá možnost se k nim vyjádřit, protože teď je vidí poprvé.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Pospíšilík má možnost se k tomu vyjádřit hlasováním nebo protinávrhem. Způsob obsazení 

výborů jsme s nimi komunikovali – ve finančním výboru je 5 zástupců koalice, 4 opozice. 

V kontrolním výboru 4 zástupci koalice a 5 zástupců opozice. Měli možnost navrhnout své kandidáty 

do těchto výborů. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Byli jste osloveni Kanceláří primátora jako předsedové zastupitelských klubů. Měli jste se vyjádřit 

k danému datu. Minulý týden ve čtvrtek ta schůzka předsedů zastupitelských klubů řešila právě návrh 

personálního obsazení, protože nominováno bylo více kandidátů než je počet členů výborů a došlo 

k dohadovacímu řízení a teď je předkládán ten výsledek. 

 

Ing. Vrána: 

Jednání předsedů všech klubů proběhlo minulý čtvrtek a je škoda, že zástupce Prosperity tam nebyl, 

protože se tam právě toto řešilo. 

 

p. Pospíšilík: 

Nám byl doručen prázdný materiál a nebyl nám ani nahrán do systému. Neznamená, že když se něco 

ve čtvrtek projednává, že tento materiál nám nejste ochotni poslat do systému nebo do e-mailu. To je 

arogance jako hrom. Jak je možné, že se na něčem dohodnete a ani nám to nedáte písemnou formou a 

dostaneme to až tady na zastupitelstvu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Návrh na obsazení členů Kontrolního a Finančního výboru - máte právo dávat protinávrhy, máte právo 

nehlasovat. Nevím, na co si stěžujete. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

K panu Pospíšilíkovi – tyto tabulky vidí fyzicky také poprvé. Na jednání ve čtvrtek ty tabulky 

vypadaly obdobně a probíhalo tam dohadovací jednání. Mohli jste mít také informace z první ruky, 

kdyby tam byl váš zástupce. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Zastupitelé by měli dostat materiály, o kterých se bude jednat, když ne dva nebo tři dny předem, tak 

minimálně v písemné podobě dnes před zasedáním zastupitelstva na stůl. To, že ve čtvrtek něco 

proběhlo, nesupluje to, že zastupitelé nedostali materiál. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Já jsem materiál dostal. Nebyla v něm jména. 

 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Vránové, Ph.D. (předseda KV pan Nekl): pro 26, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 

nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 
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Hlasování o celém usnesení: 27 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. 

Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

69/3/10/2018 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů           

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      

a připomínkami, vznesenými na 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Diskuse: 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Podal zprávu o realizaci strategických dopravních staveb týkajících se města Přerova:  

- dálnice D1 stavba 0137 Přerov – Lipník nad Bečvou 

- dálnice D1 stavba 0136 Říkovice – Přerov 

- silnice I/55 a mimoúrovňové křížení s ČD Přerov 

- silnice I/55 průtah centrem 

- rekonstrukce železniční stanice Přerov II. etapa 

- silnice II/150 jihozápadní obchvat přeložka 

Chce se zaměřit hlavně na včasnou informovanost řidičů, proto se chystají přehledové kamery, které 

by měly online sledovat provoz na nejvytíženějších křižovatkách a ty by občané sledovali na nové 

aplikaci, která se bude jmenovat mobilní rozhlas. 

 

Bc. Mgr. Václavíčková: 

Poprosila o písemnou odpověď, protože nedostala ústní, co se plánuje s rezervou 9.767.000 Kč             

a o písemnou odpověď na sociální fond. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bude písemná odpověď. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz na Ing. Navrátila  – když se rekonstruovala komunikace Čechova ulice, tak komunikace             

u Galerie byla zavřená pro dopravu, v okolí byly zácpy. Proč se nezapojila městská policie na řízení 

křižovatek a řízení provozu hlavně ve špičkách, protože zákon to umožňuje. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Není to otázka na Ing. Navrátila. Jde o to, jakým způsobem uvolnit dopravu, když se provádí nějaká 

rekonstrukce komunikace. Pochopitelně uzavírka Čechové ulice dopravní situaci ve městě ovlivnila. 

Projedná s ředitelem městské policie možnosti zapojení strážníků do řízení dopravy v případě uzavírek 

a nepochybně nějakou zprávu podají. 

 

Ing. Prachař: 

Poděkoval Ing. Navrátilovi za přehled staveb v Přerově. 

Doplnil informace:  

- k územnímu řízení na přeložku Mádrův podjezd 

- dotkl se výstavby MUK Přerov, objízdných tras – údajně je návrh, že od 1.3.2019 po dobu 3 

měsíců bude uzavřena ulice Polní. Teď se možná ocení výstavba Dluhonských mostů, protože 

to je jedna z možných objízdných tras. 
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- Přerov rekonstrukce II. železniční stanice – začátek 1.3.2019 výstavbou nadjezdu nad kolejemi 

v Dluhonicích. 

Požádal, aby při všech jednáních, které vede ŘSD v rámci projektu organizace výstavby MUK byl 

delegován zástupce města – bylo mu sděleno, že žádný zástupce města na jednání nebyl. Stavba byla 

zahájena, a proto je účast zástupce města na jednáních důležitá. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Jménem vedení Přerovské nemocnice pozval na zítřejší akci určenou pro prvotní dárce krve. 

 

Pí Tomaníková: 

Poprosila radu o termíny konání zastupitelstev v příštím roce. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dnes vedoucí Kanceláře primátora zaslala e-mailem harmonogram konání zastupitelstev. Termíny 

jsou 25.2., 30.4. a 17.6.2018. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Odpověď panu Pospíšilíkovi: 

- Čechova ulice – informovanost byla špatná. Sám se zaměří na to, aby občané byli informovaní 

včas. 

Odpověď Ing. Prachařovi: 

- Mimoúrovňovému křížení – ano, první schůzka proběhla bez jeho přítomnosti, protože čerpal 

dovolenou, nicméně všechny další kontrolní dny již bude přítomen. 

- ulice Polní – v této době probíhají intenzivní jednání. My ještě pořád o té uzavírce jednáme.  

 

Pí Tomaníková, faktická: 

Ještě dopoledne jsme neměli zprávu o termínech konání zastupitelstva. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, máte pravdu. Zpráva odešla až v 13.15 hodin. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D.: 

Tlumočil požadavek některých občanů zvážit posunutí zahájení zastupitelstev do pozdějších hodin, 

třeba na 15 hodin nebo 16 hodin. 

Popřál příjemný adventní večer. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že pokud zastupitelstvo bude méně často než jednou za tři týdny a my dnes jednáme po 

třech týdnech osm hodin, tak požadavek na to, abychom začínali později, dle něho není vhodný, 

protože by končili po půlnoci. 

 

Ing. Hrabina: 

Poznámka k technickému zabezpečení zasedání zastupitelstva – upozornil, že rozvody elektřiny, které 

tady jsou, odporují normě a žádný inspektor by to neschválil. Neví, jak to řešit, protože tento sál není 

určen primárně pro zasedání zastupitelů, nicméně rozvody odporují normě. 

 

RSDr. Nekl: 

Poděkoval za důvěru, kterou dostal při volbě předsedy Kontrolního výboru. 

Jménem klubu KSČM všem popřál krásné Vánoce. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

K paní Václavíčkové – odpovědi tady zazněly, ale pokud si přeje písemnou odpověď, tak ji 

vypracujeme. 
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Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

70/3/10/2018 Jednací řád Zastupitelstva města Přerova  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád Zastupitelstva města Přerova ve znění 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Jednací řád byl projednán na radě a pak jsme dali možnost opozici se k tomu vyjádřit. Návrhy 

přicházely v písemné podobě a byly buď zakomponovány, nebo byly vypořádány. Pak se sešli na 

závěrečném dohadovacím řízení minulý čtvrtek a on je strašně rád, že tam aspoň někteří zástupci 

opozice přišli, protože je to věc společná, jak budeme jednat. Nejedná se o žádné politikum. Bylo 

dobře, že na jednání pan Horký, pan Kafka a pan Nekl dorazili. Mrzí ho, že další dva politické kluby 

nevyslaly své zástupce.  

Představil hlavní změny jednacího řádu. 

 

MUDr. Slováček: 

Podal několik protinávrhů: 

Článek 2, bod 6, písmeno c) – návrhy budou členům zastupitelstva poskytovány v papírové 

podobě, pouze výjimečně a v odůvodněných případech na základě žádosti zastupitele. Dalším 

osobám v papírové podobě poskytovány nebudou. 

To znamená, že v odůvodněných případech by zastupitel požádal z technických důvodů, že potřebuje 

materiály písemné. 

 

p. Daněk, vedoucí oddělení organizačního: 

Reakce na protinávrh – samozřejmě platí, že komukoliv ze zastupitelů v případě poruchy notebooku 

poskytne pracoviště rady a zastupitelstva papírovou podobu materiálů. Platilo to, platí to a platit to 

bude. 

 

MUDr. Slováček: 

Článek 3, bod 1) – zastupitelstvo se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně 

však jedenkrát za dva měsíce. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, konají se v územním obvodu 

města, zpravidla ve velkém sále Městského domu od 16.00 hodin. 

Pokud budou zasedání jednou za dva měsíce, tak těch materiálů bude spousta a pokud nám zůstane 

termín, že zpravidla dostaneme 10 dní před zastupitelstvem všechny materiály, tak si není jist, jestli za 

10 dní jsme schopni poctivě prostudovat problematiku všech materiálů po dvou měsících. 

 

Článek 8, odst. 1, písm. a) – každému může být uděleno slovo v téže věci jen třikrát s výjímkou 

zpravodaje nebo navrhovatele.  

Dnes jsem vás žádal, abych směl vystoupit ještě jednou. 

 

Článek 8, bod b) – délka prvního diskusního vystoupení se omezuje na 4 minuty, u zpravodaje 

nebo u navrhovatele na 7 minut, délka druhého a třetího vystoupení se omezuje na 2,5 minuty.  

U druhého vystoupení zpravodaje nebo navrhovatele na 5 minut, u třetího vystoupení 

zpravodaje nebo navrhovatele na 2,5 minuty.  

Délka všech vystoupení dle článku 8, odst. 1 písmeno c2) je shodná s písmenem b). 
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p. Pospíšilík: 

Dal příklad, jak to dopadlo dnes, při projednávání materiálů, zejména bod 4.4 OZV o komunálních 

odpadech, kdy zpravodajka paní Mazochová mluvila 10 minut, aniž by ji pan primátor přerušil. 

V dalším bodě mluvila 4 minuty, takže mluvila 14 minut. 

Pan Střelec při své prezentaci hovořil 8 minut, plus potom měl další příspěvek. 

Zpravodaj ohledně rozpočtu mluvil 8 minut.  

Z toho je vidět, že pokud je materiál náročnější, tak koaliční zpravodaj hovoří bez přerušení. To je  

výhoda. 

 

Ing. Vrána: 

Ve čtvrtek bylo předjednání, kde jsme řešili i jednací řád. I když mohou být návrhy pana Slováčka 

dobré, tak jsou 3 a on si na to teď nemůže udělat názor. Proto se zdrží hlasování. 

Vyjádřil svou lítost, že žádný zástupce Prosperity na tom předjednání nebyl, a tam se to opravdu 

mohlo detailně diskutovat. Kdyby to věděl dopředu, mohl si na tyto návrhy udělat pozitivní názor. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Co se týká doby diskusních příspěvků, tak by tady mohli sedět do rána. Ten bod, o kterém mluvil pan 

Pospíšilík, tak byl návrh rozpočtu a ten to na základě své povahy vyžadoval. A právě z toho důvodu 

pan primátor nezastavil zpravodaje. 

Předpokládám, že pokud kdokoliv z nás bude hovořit déle než je časový limit, tak pokud to ten 

příspěvek bude vyžadovat a bude to opodstatněné, tak předpokládám, že pan primátor nás nechá 

domluvit. 

Byl by rád, kdybychom schválili, jak je předloženo a jinak nechali na posouzení té dané konkrétní 

situace.  

 

p. Pospíšilík: 

My jsme své návrhy poslali včas v 10 hodin. Za 5 hodin mi došlo neakceptováno, neakceptováno. To 

je diskuse? 

Když pan primátor může bez upozornění vypnout mikrofon, to v předchozím zastupitelstvu nebylo. 

Minulý pan primátor si to nedovolil bez upozornění. To je další věc, o které se nám tady pan Kouba 

zapomněl zmínit. 

K panu Navaříkovi – to je zcela váš zásadní obrat před volbami a dnes. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D., faktická: 

Ten obrat bych si někdy rád nechal vysvětlit. 

K vypnutí mikrofonu bez upozornění – ono se to skutečně v tom pracovním návrhu objevilo, byla to 

možná i jeho chyba, protože navrhl spojit dva body dohromady. Já jsem si toho všiml, požádal jsem 

pana náměstka, který se tím zabýval o to, aby to doplnil, nicméně již zjistil v té době, že už to tam 

doplněno bylo. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Není to faktická. 

 

MUDr. Slováček: 

Znovu zopakoval své návrhy. 

Navrhl, aby se hlasovalo o každém jeho protinávrhu zvlášť. 

 

p. Marek Dostál: 

dotaz na pana Pospíšilíka – proč se nezúčastnil schůzky předsedů klubů ve čtvrtek a jestli míní i dál 

bojkotovat tyto schůzky, které jsou právě určeny na to, aby pan nemuselo být dlouho zastupitelstvo. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Na schůzce ve čtvrtek jsme si vysvětlovali, proč jednotlivé body jsme vypořádali, jak jsme je 

vypořádali. Potvrzuje slova pana Slováčka a Pospíšilíka, že zaslali tyto body v písemné podobě, ale při 

té komunikaci je to lepší než vysvětlování před televizními kamerami. 
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K navrženým délkám vystoupení – vycházíte z toho, že jste byl omezen, ale nakonec jste omezen 

nebyl. Vám byla dána možnost. Klub Prosperita může mluvit k jednomu bodu 32 minut. Domníváte 

se, že jste kráceni na svých právech? 

Vypnutí mikrofonu – i v minulém jednacím řádu bylo vypnutí mikrofonu. Citace - článek 8 zvláštní 

opatření „vybočuje-li řečník svým vystoupením z mezí slušnosti, je vyzván předsedajícím k nápravě. 

Pokud k nápravě nedojde, předsedající může diskutujícímu odebrat slovo. Řečníkům bude v takovém 

případě mikrofon vypnut, ostatním diskutujícím bude ztlumen.“ Tedy nic nového, žádné represe 

nenastaly. Řeší se technicky případ, který nikdy nebude uskutečněn a naplněn. Není to žádná novinka, 

je to přejato z předchozího návrhu. 

Zahájení v 16.00 hodin – kdybychom dnes začali v 16.00 hodin tak tady už usínáme. Teď tady žádné 

občany nevidí, a to byste chtěli, aby tady byli ještě o dvě hodiny později. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Pokud máte návrhy pro zastupitele, poskytněte je předem zapisovatelkám. 

 

Ing. Prachař: 

Tato diskuse, pokud se dívají občané, již není hodna tohoto zastupitelstva. 

Navrhl ukončení diskuse a hlasování o jednotlivých bodech.  

 

 

Hlasování o protinávrzích MUDr. Slováčka: 

Článek 8, odst. 1, písm. a): 12 pro, 1 proti, 17 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 nepřítomni (Ing. arch. 

Horký, Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Článek 3, bod 1) – 11 pro, 1 proti, 19 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. 

Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Článek 2, bod 6, písmeno c) – 12 pro, 1 proti, 19 se zdrželo, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Mgr. 

Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 23 pro, 7 proti, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, 

Mgr. Netopilová), 1 omluven (Ing. Symerský). 
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11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 10. prosince 2018 

v 21.00 hodin. 

 

V Přerově dne 10. prosince 2018 

 

 

 

                                                                                                       Ing. Petr Měřínský  

                                                                                            primátor statutárního města Přerova   

 

 

 

                                                                                                      Ing. Hana Mazochová 

                                                                                náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Ing. Pavel Galeta 

                                                                                              člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 


