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Z Á P I S 

z 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 25. února 2019 

 

PROGRAM: 
 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor primátor 

2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 
nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
částmi pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. 
Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické 
služby města Přerova, s.r.o.  

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 
v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité věci do 
majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/233 a 
p.č. 5307/446  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.5 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov 
pozemku p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do 
majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 509/9 v k.ú. 
Předmostí   

p. Zácha 

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v 
k.ú. Penčice 

p. Zácha 

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v 
k.ú. Penčice 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
-  pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 7177/3   v  k.ú. Přerov 

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

p. Zácha 

3.7.1 Prominutí poplatku a úroku z prodlení p. Zácha 

3.7.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.3 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.4 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.5 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.6 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.7 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.8 Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného 
hospodářského zájmu  

p. Zácha 

4. Rozvojové záležitosti 
 

 

4.1 Změny Územního plánu města Přerova  primátor 

4.2 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC primátor 

5. Školské záležitosti 
 

 

5.1 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 
ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

5.2 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   Mgr. Kouba 

5.3 Prodloužení smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 
školami a soukromou základní školou    

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

5.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s. Mgr. Kouba 

6. Sociální záležitosti  

6.1 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o. Mgr. Kouba 

7. Finanční záležitosti  

7.1 Rozpočtové opatření č. 25  Ing. Mazochová 

7.2 Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně 
projektových dokumentací 

Ing. Mazochová 

7.3 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

7.4 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 Ing. Mazochová 

7.5 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  Ing. Mazochová 

7.6 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na 
vybavení jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení 
záchranářské čtyřkolky 

Ing. Mazochová 

7.7 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. Ing. Mazochová 

8. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

8.1 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  Ing. Mazochová 

8.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy 
Jasínkova 17, Přerov“  

Ing. Mazochová 

9. Různé  

9.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 
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9.2 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku 
zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 
policie Přerov 

primátor 

9.3 Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů 
Výboru pro místní části 

primátor 

9.4 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve 
znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 a obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2018 

primátor 

9.5 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

primátor 

9.5.1 Zřízení oficiálních sociálních sítí města – Facebook a Instagram 
města – materiál na stůl 

Ing. arch. Horký 

9.5.2 Informace o připravované anketě "Senioři, řekněte nám..." - 
materiál na stůl 

Mgr. Kouba 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    - primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

Omluveni:        Mgr. Zdeněk Schenk 

 

      

Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

4. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 14.00 hodin primátor Ing. Petr Měřínský               

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

zákona o obcích svoláno. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Před zahájením zasedání vyzval zastupitele a přítomné v sále, aby povstali a minutou ticha uctili 

památku zesnulého bývalého primátora Mgr. Vladimíra Puchalského. 

Připomenul ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích (střet zájmů), a zeptal se, zda je některý ze 

zastupitelů ve střetu zájmů ve vztahu k projednávaným materiálům. 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů informoval, že místnost zasedání 

zastupitelstva je snímána kamerovým systémem za účelem přímého přenosu a pořízení zvukového a 

obrazového záznamu ze zasedání. 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. Nepřítomni – p. Lichnovský, p. Schenk,              

p. Symerský, p. Trhlík a p. Vrána se dostaví později, tzn. přítomno 30 zastupitelů, což je nadpoloviční 

většina členů, proto je zasedání se schopno právoplatně usnášet. 

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města ze dne 10.12.2018 je ověřený a vyložený u zapisovatelky, 

pokud k němu nebudou během dnešního dne vzneseny námitky, bude považován za schválený. 

Dle Jednacího řádu čl. 8 písm. c1) byl program rozšířen o body 9.5.1“Zřízení oficiálních sociálních sítí 

města – Facebook a Instragram města“ – zpracovatel Ing. arch. Jan Horký a 9.5.2 „Informace o 

připravované anketě „Senioři, řekněte nám…“ – zpracovatel p. Kouba. 

Zeptal se, zda má někdo další pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 4. zasedání 

Zastupitelstva města. 

Za ověřovatele navrhl p. Milana Passingera a p. Josefa Nekla, kteří souhlasili. 

 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

Má návrh na doplnění programu – zařazení bodu 3.7.9 „Zemník Žeravice“ 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého – doplnění programu o bod 3.7.9: 18 pro, 12 se zdrželo,    

1 nehlasoval, 3 nepřítomni, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Zapisovatelkou jmenoval p. Kohoutovou. 

Konstatoval, že písemné pozvání na dnešní zasedání bylo zasláno všem zastupitelům města, zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání bylo zveřejněno na úřední desce dne 15.2.2019. 

Zasedání bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 

 

 

71/4/1/2019 Zahájení, schválení programu 4. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 25. února 

2019, 

 

2. schvaluje Ing. Milana Passingera a RSDr. Josefa Nekla za ověřovatele zápisu 4. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

Hlasování o ověřovatelích a doplněném program: 33 pro, 1 nepřítomen, 1 omluven (Mgr. Schenk, 

Ph.D.) 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

72/4/2/2019 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Ing. Jiřího 

Kohouta. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

73/4/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 3. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(4. schůze Rady města Přerova konané dne 7.12.2018, 5. schůze Rady města Přerova konané dne 

13.12.2018, 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3.1.2019, 7. schůze Rady města Přerova 

konané dne 17.1.2019,  8. schůze Rady města Přerova konané dne 11.2.2019). 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

5. schůze RM – občané Kozlovic poslali radě města petici o vybudování asfaltového povrchu             

na nějaké komunikaci, v zápise z rady města je uvedeno, že RM petici obdržela a petentům 

odpověděla, nicméně podrobnosti se dočíst nelze. Proto požádal o zaslání znění petice i odpovědi. 

Další dotaz z 5. schůze RM – městská policie obdržela věcný dar a pan ředitel byl pověřen podepsat 

smlouvu o přijetí věcného daru, proto ho zajímá, jaký věcný dar to byl a v jaké hodnotě a od koho. 

Dále měl dotaz k zasedání RM, kde RM schválila pronájem bytů v majetku města Přerova – jedná se o 

několik bytů, smlouvy jsou uzavřené na rok a zajímalo by ho, jestli se při uzavírání smluv nějakým 

způsobem řeší schopnost nájemců smluvní závazky platit. A v případě, že by neplatili, jestli budou 

opravdu bydlet celý rok, nebo jestli lze učinit nějaké kroky k tomu, aby ty nájemní smlouvy skončily 

dříve, aby se nemusely řešit nedoplatky a promíjení různých částek tak, jako je v dalších bodech 

jednání zastupitelstva. 

 

Ing. arch. Horký 

Všiml si, že v prosincové RM byl jako předseda Komise pro rozvoj, dopravu a bezpečnost zvolen       

p. Marek Dostál, což ho zarazilo kvůli jeho životní situaci, která nastala. Požádal o názor radních, zda 

to považují za vhodné. 

Další dotaz – má proběhnout uzavírka ulice Polní a rada města měla souhlasit s tím, že doprava MAD 

bude první týden této uzavírky zdarma. Vzhledem k tomu, jak bude doprava v Přerově vypadat a jezdit 

se nebude vůbec, tak je asi zbytečné, aby jezdily autobusy zdarma, když nepojedou a budou spíše stát 

v kolonách. Byl by raději, kdyby se radní zamysleli nad tím, zda neposkytnout takovou službu 

občanům, která jim pomůže se někam dostat, a to jsou třeba sdílená kola. Možná by se radní měli 

podívat na to, zdali ty náklady nebudou účelněji a efektivněji vynaložené než poskytovat MAD 

zdarma, kterou se nikde nedostane. 
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RSDr. Nekl 

Informoval o jednání Kontrolního výboru, který se sešel 2x. Na prvním zasedání byly předány 

jmenovací dekrety, byl přijatý kalendářní plán práce na první pololetí letošního roku a byla utvořená 

stálá pracovní skupina na kontrolu usnesení RM a ZM ve složení: Mgr. Puchalský, Ing. Kafka,        

Bc. Hrdiborský. Bohužel pan Mgr. Puchalský už není mezi námi, tak po dnešní dovolbě, budou na 

dalším zasedání tuto pracovní skupinu doplňovat. 

Dále přijali usnesení, že v případě jeho nepřítomnosti, ho bude zastupovat Ing. Kafka. Dohodli se, že 

členové KV po odevzdání fotografií budou mít vyhotoven průkazy ke svému prokázání, když přijdou 

někam na kontrolu. 

Na druhé schůzi KV byli paní Lounovou proškoleni o nové směrnici o ochraně osobních údajů, jak 

s ní nakládat, a že veškeré věci, které se projednávají v KV a týkají se osob či organizací jsou důvěrné. 

Bylo přijato usnesení, na základě kterého KV provede první šetření na popud občanů ve věci způsobu 

uzavření smlouvy mezi městem Přerov a PSS, která směnila pozemky na ulici Komenského za 

bývalou hygienou za parkoviště v Jateční ulici, jakým způsobem byla vyrovnána likvidace zeleně, tzn. 

vykácení vzrostlých stromů, které tam byly úmyslně vykáceny, nebo jakým způsobem bude provedena 

náhradní výsadba. 

 

Ing. Prachař 

Připojil se k návrhu p. Horkého, co se týká MAD zdarma po dobu uzávěrky ulice Polní. Požádal, aby 

zde pro občany zazněla informace, jakým způsobem povedou objízdné trasy, jak bude řešena doprava 

a zejména s ohledem na zabezpečení IZS do části Předmostí. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

K problematice Polní by se chtěl věnovat v bodu „Různé“. 

K MAD zdarma – oni chtějí v prvním týdnu, který bude nejhorší, aby lidé MAD používali co nejvíce, 

a právě ve směru Předmostí, Žeravice, Popovice, proto bude na Velké Dlážce vyčleněn jeden a jeden 

jízdní pruh pro autobusy a pro IZS. 

 

p. M. Dostál 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost řeší drobné věci v dopravě ohledně zlepšení 

dopravní situace v Přerově, v rámci bezpečnosti chodců a cyklistů.  

Pan Horký asi naráží na jeho 5 let starou autonehodu s pětikilometrovou rychlostí, kdy drcnul do 

nějaké slečny. 

Pan Horký by mohl udělat pár prvků, aby se zbezpečnily přechody v Přerově. Už se v tom dělají první 

kroky, aby byly bezbariérové, aby bylo lepší osvětlení. Pokud má p. Horký s tím problém, tak ať se 

vymění s p. Sváchem, aby tam mohl být v této komisi. 

 

Mgr. Netopilová 

Doufá, že vedení města je si vědomo situací na křižovatce u Lidlu, kde od minulého týdne nejdou 

semafory a dopravu tam v pátek řídil policista. V sobotu dopoledne, kdy doprava kulminovala, tam byl 

velký chaos, proto se zeptala, jak to vypadá s těmi semafory, jestli město v tomto něco činilo. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Když vítr ufoukne semafor, tak na to není potřeba zmocněnce pro dopravu. V pátek vítr sfoukl 

semafor, v době špičky tam dopravu řídili policisté, na dnešní ráno bylo domluvená také spolupráce 

s policisty. Je to běžná operativa, kterou okamžitě řešili, dnes by ty semafory měly být opraveny. 

Odpověď pro p. Slováčka – věcný dar byla kamera od technických služeb, která monitoruje na ulici 

Kozlovské, je to další připojená část, kterou městská policie může kontrolovat. Co se týká petice, tak 

tu p. Slováček samozřejmě obdrží. 

K dopravě zdarma – na rozdíl od pana Horkého si nemyslí, že půjčování kol zdarma by mohlo 

nahradit městskou hromadnou dopravu zdarma, ve chvíli, kdy víme, že první týden bývá nejhorší a 

doufá, že pak se situace uklidní. Takže proto je navržená doprava zdarma, aby lidé v počáteční fázi 

opravdu omezili jízdu auty a snažili se maximálně využívat MAD. 
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Ing. Prachař 

Přikláněl by se k tomu, aby doprava během celé doby uzavírky, což jsou 4 měsíce, byla pro občany 

zdarma, ať už bude jezdit podle jízdního řádu či nikoliv. Týden nic nevyřeší, proto jestli by rada 

nepřehodnotila tento návrh. 

K odpovědi p. Navrátila vytvořit pruh na Dlážce –je tam odbočka na Kopaniny a je tam odbočovací 

pruh, takže asi těžko budou odbočovat auta doprava a vedle toho bude vyčleněný pruh pro IZS a 

autobusy a daleko horší je přechod pro chodce, který je před tou křižovatkou, který byl z důvodu šířky 

zúžený, takže tam ten průběžný pruh ani není, takže neví, kudy ta auta budou jezdit. 

 

MUDr. Trhlík 

Z pozice zastupitele je překvapen nad velmi nízkou nebo prakticky žádnou mírou komunikace mezi 

tzv. vládní stranou a opoziční stranou v tom smyslu, že má ve svém počítači kolonku Rada města 

Přerova a v ní nejsou žádné zápisy, není v ní nic. Takže je odkázán pouze na to, co se dozví z kabelové 

televize, popř. z jiných sdělovacích prostředků. 

Požádal, jestli není možné zavést alespoň minimální míru komunikace mezi závěry a výstupy z rady 

města pro běžného zastupitele. 

Považuje za naprosto nepřijatelné, aby se v podstatě s týdenním předstihem dozvídali to, co se zde 

dělo 2 měsíce, popřípadě z televize nebo z kabelové televize nebo přímo tady na jednání. 

Požádal o zřízení komunikačního kanálu mezi radou města a ostatními zastupiteli, kteří se tohoto 

nezúčastní. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Tento kanál je již zřízen a jmenuje se web města Přerova : prerov.eu a tam je kolonka Rada města a 

tam všechny tyto materiály jsou. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Odpověděl Dr. Slováčkovi, jak je to s těmi byty. Přidělování bytů z 11.2. na radě – jednalo se o 3 byty 

na Denisově, Jižní čtvrti a Kojetínské a 4 byty DPS. U těch3 bytů šlo o prodloužení smlouvy na 1 rok, 

tzn. najímatelé už tam byli a jim se prodlužovala smlouva z různých důvodů, a když se prodlužuje 

smlouva, tak se prodlužuje na 1 rok. Všichni 3 mají splacené dluhy vůči městu, takže ta bezdlužnost je 

zásadní podmínka. U jednoho z nich ta bezdlužnost vznikla v průběhu toho jednání, takže splatili své 

dluhy a mohou pokračovat, smlouva byla prodloužena. 

V případě, že by to byli noví pronajímatelé, tak se ta smlouva uzavírá na 6 měsíců a pak se 

vyhodnocuje. Na radu jde materiál, kdy se byt přiděluje klientovi, který historii vůči městu měl 

špatnou, co se týče platební schopnosti, takže tady se ten byt přidělí na zkušební dobu 3 měsíců, a 

pokud nebude platit, tak může být odňat daleko dříve. 

Je pravdou, že většinou to pak končí žalobou na vyklizení, ale nemohou předjímat, protože by to bylo 

nefér vůči těm klientům. Nástroje mají a doufá, že budou uplatňovány v plné výši. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Nejdříve tady byl dotaz ohledně petice z místní části Kozlovice – v zásadě bylo odpovězeno tím 

způsobem, že ještě nebyl ustanovený místní výbor, a že by se tím měl potom zabývat tento místní 

výbor, který to pak předloží radě jako poradní orgán. Takže tam bylo jakési vakuum, že nefungoval 

ještě místní výbor, který ještě nebyl ustaven, protože nebyly volby. 

K semaforu u Lidlu – když jel sem, tak už tam stál nový semafor, předpokládá, že bude dnes spuštěn. 

Poděkoval policii, která řídila tuto křižovatku, protože jí projížděl jak v pátek, tak v sobotu, v neděli i 

dnes, kdy to řídila policie. Dle jeho názoru křižovatka fungovala pod dohledem policie daleko lépe, 

než když jsou tam klasické intervaly na semafory. 

K informacím z usnesení rady – usnesení a zápisy, kde je uvedeno jmenovitě, jak kdo hlasoval pro 

každý návrh, může každý zastupitel stejně jako každý občan s přístupem k internetu, najít na 

webových stránkách města. Nicméně si technicky není složité zařídit to, aby ta usnesení a zápisy byly 

nějakým dalším způsobem doručovány zastupitelům, pokud je pro ně problematické chodit na ty 

webové stránky. 

Osobně si to vezme na starosti a zjistí, co by se s tím dalo udělat. 

 



8 

 

MUDr. Slováček 

Požádal o informaci týkající se ceny věcného daru, který městská policie obdržela. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Hodnota daru byla 74 tisíc Kč. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal o informaci týkající se finančních nákladů na týdenní dopravu zdarma, aby bylo nějaké 

porovnání. 

Rada města také projednávala provoz SOS tlačítek pro seniory, což je perfektní nápad. Když se 

podíval, tak náklady by měly být 440 tisíc. A když se bavil s panem Navaříkem, tak díky tomu, že se 

zastupitelstvo koná 1x za 2 měsíce, tak se ušetří 543 tisíc Kč, takže se ta tlačítka mohla spustit rovnou. 

Byl by rád, kdyby se na to znovu podívali, aby se to moc nezdrželo, protože tento projekt má smysl. 

Zjistil, že Finanční výbor dostává podklady pro jednání elektronicky, ale komise pro majetkové 

záležitosti dostává papíry, které jsou tištěny barevně i černobíle. Když se to pronásobí počtem výtisků, 

tak jen za poslední dvě konání to bylo asi 682 stránek barevného tisku, kdy náklady na tisk jedné 

stránky mohou být od 1-10 Kč, záleží na tiskárně. 

Požádal, zda úřad může najít způsob, jak distribuovat materiály elektronicky. 

V reportáži z prosince loňského roku zaznamenal p. Dostála, jak říká něco o zobousměrnění Wurmovy 

ulice na základě jednání komise, nicméně on o tom mluvil ještě dřív, než ta komise zasedla, tak ho 

zajímá postoj komise k tomuto sdělení, protože to v zápise nenašel, a jestli má pro to zobousměrnění 

nějaká tvrdá data, nějaká měření, sčítání apod. 

 

primátor Ing. Měřínský 

MAD zdarma stojí město zhruba 30 tisíc denně, za ten týden to bude okolo 200 tisíc. 

K SOS tlačítku pro seniory si myslí, že by byl lepší nějaký zkušební provoz, a teprve poté se 

rozhodnout, jestli chceme utratit jednorázově půl milionu a potom každý rok půl milionu na 

nákladech, které by to stálo. 

 

náměstek primátora p. Kouba 

Tísňová mobilní péče byla v programovém prohlášení a určitě ji zavedou. Teď je jen otázka, jakým 

způsobem. Radě předložil návrh na to, že by tísňovou mobilní péči zajišťovala městská policie ve 

spolupráci s městem, a náklady, které tam byly v poměru počet kusů a náklady na personální 

vyrovnání při 444 tisících za rok se zdály členům rady vysoké. Doufá, že na dubnové zastupitelstvo 

předloží nový návrh, jak zajistit tísňovou mobilní péči v jiné podobě prostřednictvím společnosti, která 

jim to bude pomáhat zajišťovat. 

Potřebují ale znát zájem, jestliže toto bylo zadarmo, tak ten zájem byl velký, a chtěli to regulovat 

v rámci výběru těch zájemců z řad seniorů. V tomto případě budou senioři limitováni tím, že si budou 

muset tu službu hradit. Takže v rámci ankety se budou dotazovat, jestli o tu službu mají zájem, kolik 

lidí by to chtělo a v jakém rozsahu by to pro ně nebylo limitující. Takže tísňová péče určitě bude 

zavedena ještě tento rok. 

 

p. M. Dostál 

Odpověděl p. Horkému, že při rozhovoru v kabelové televizi se ho paní ředitelka zeptala na to, čím by 

se měli zabývat. Mimo jiné jí řekl svůj návrh, že si myslí, že zobousměrnění Wurmovy ulice přispěje 

k lepší dopravní situaci v Přerově, jelikož se to podle jeho názoru neosvědčilo. 

Zatím to na výboru neprojednávali, a jestli s tím má pan Horký problém, tak ať to řeší přes pana 

Svácha. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se pana Navrátila, jak má zajištěnou plynulost dopravy z Předmostí od Olomouce směrem na 

Dluhonice, okolo chemičky přes Dluhonské mosty, směrem k elektrárně a k nádraží. Jestli tam budou 

nějaká svislá značení, jestli tam bude nějaká změna přednosti v jízdě, jestli tam budou dopravní 

policisté, aby tu dopravu usměrňovali. 
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uvolněný radní Ing. Navrátil 

Tomuto bodu se bude věnovat obsáhleji v bodu „Různé“, okomentuje to tedy později. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se na velmi bouřlivou diskusi, která byla k blahopřání jubilantům, kdy rada města uložila 

komisi pro občanské záležitosti se touto problematikou zabývat. Zda už došlo k nějakému vyřešení 

této situace. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Rada města se tím bude zabývat 28.2. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Touto problematikou se konkrétně zabýval, protože kolem toho proběhla bouřlivá diskuse přes nějaké 

hromadné e-maily. Komise pro občanské záležitosti se tím dále zabývala, kde je diskuse hodně 

pregnantně popsaná, jak to probíhalo. 

Výsledek je takový, že Komise pro občanské záležitosti doporučila radě, aby se předávaly gratulace 

osobně tak, jako v minulosti ovšem s jedním podstatným rozdílem, že dárky a gratulace nebudou 

předávat neznámí lidé, kteří byli určitým způsobem nasmlouváni za město, ale budou to předávat lidé, 

kteří byli voleni nebo jmenováni, tzn., že skutečně mají jakýsi mandát vystupovat za město. Konkrétně 

se do toho přihlásilo 8 z 9 členů této komise, kteří budou gratulace předávat. Přihlásil se do toho taky, 

je to otevřené zastupitelům, radním a samozřejmě i členům Výboru pro místní části. 

Tento návrh jde ve čtvrtek na radu, předpokládá, že to rada podpoří, protože Komise pro občanské 

záležitosti je velmi iniciativní a chtějí se tomu věnovat. 

 

Ing. Hrabina 

Vrátil se k daru technických služeb městské policii. Obdržel podnět od občana k této kameře. Kamera 

byla nakoupena s dalšími fotopastmi, na jejichž provozování nemají technické služby povolení Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. Technické parametry neodpovídají ostatním kamerám městské policie. 

Kamera, kterou technické služby nakoupily a darovaly, byla za 74 tisíc Kč, normální cena kamery je 

okolo 8 tisíc Kč. I umístění kamery je naprosto tristní, je lajdácky namontována, je to podložené 

dřevěným hranolkem, jsou tam nakoupena za dalších 70 tisíc Kč pojítka, která vedou na městskou 

knihovnu. Zeptal se, proč kamera nebyla umístěna na městskou knihovnu, kde je metropolitní síť, 

ušetřilo by se dalších 70 tisíc Kč za pojítka. 

Městská policie si nechala udělat audit a žádný boční stream nikam nejde a jde to opravdu na 

městskou policii. Parametry kamery nejsou optimální. 

V době, kdy občanům zvedli poplatky za odpady, technické služby vykazují zisk za rok 2017 cca 12 

milionů Kč, provádí předražené nákupy. 

Zeptal se, zda je to vrcholek ledovce, který náhodou objevil, nebo je to zásadní pochybení manažerů 

na technických službách nebo se potom jedná o vyvádění peněz z technických služeb. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neumí reagovat, zda kamera byla předražená, ale zareagoval na nesmyslné obvinění, že je to špatně 

uchyceno, že je to celé špatně. Funguje to ke spokojenosti městské policie, je to jeden z jejich 

dohledových bodů a nemá žádné výhrady k tomu, jakým způsobem kamera signál přenáší. 

 

Ing. Střelec 

Vzkázal p. Hrabinovi, aby si zjistil skutečný stav. Technické služby koupily a darovaly městské policii 

pouze tuto kameru a žádné jiné fotopasti nenakupovaly. I když v majetku technických služeb jsou 

fotopasti, tak skutečně nemají oprávnění a pouze se souhlasem městské policie umisťují fotopasti na 

místech vzniku černých skládek apod. 

Skutečně nemají oprávnění ani vlastnit a ani umisťovat tyto kamery a bylo to děláno z jednoho 

prostého důvodu. V minulém roce technické služby opravily několik desítek let nefunkční kašnu Pod 

valy, tak někteří občané to začali provozovat jako bazén a nebyli to schopni uhlídat. Proto na ochranu i 

tohoto majetku bylo po dohodě s městkou policií instalována kamera. Když už to instalovaly, tak si tu 

kameru nevymyslely technické služby, ale je na to výběrové řízení a navíc ta kamera je přesně podle 
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zadání požadavků městské policie, protože tato kamera není určená pro technické služby. Na kameru 

bylo poptávkové řízení a je podle specifikace. Příště se obrátí na p. Hrabinu, aby jim kameru těchto 

parametrů dodal za 8 tisíc Kč. 

Zvažuje, co má znamenat informace o pochybení manažerů a vyvádění peněz technických služeb, 

pokud p. Hrabina něco má, tak ať to doloží, jinak ať nešíří tyto informace. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

74/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý vklad tvořený 

nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částmi 

pozemků p.č. 1222/9, p.č. 1222/10 a p.č. 1222/11, vše v k.ú. Čekyně, do 

základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města 

Přerova, s.r.o.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - nepeněžitý 

vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 

1222/9 (orná půda) o výměře cca 900 m2, částí pozemku p.č. 1222/10 (orná půda) o výměře cca          

2 070 m2 a částí pozemku p.č. 1222/11 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 800 m2, vše v k.ú. 

Čekyně, do základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o.,              

IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hrabina 

Sdělil, že nemá problém s tím, aby se některé pozemky, které je potřeba převést z města Přerova na 

technické služby nebo kamkoliv tak, jak je to v návrhu. 

Nicméně má problém s předloženým návrhem, který není opět řádně připraven. Není možné tvrdit, že 

přesné výměry pozemku budou určeny někdy. Je potřeba opravdu říci, že pozemek např. 1222/9 o 

výměře té a té v ceně té a té bude převeden na technické služby. 

Takto předložené je to paskvil, který není řádně připraven. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Sdělil, že se jedná o záměrový materiál a v záměrových materiálech ještě nejsou uvedeny ceny 

pozemků. Pokud je pak materiál už s finální smlouvou, tak tam vždycky ceny uvedeny jsou. 

 

Ing. Hrabina – faktická 

V této podobě by to vůbec nepředkládal. Dle jeho názoru je třeba to předložit zastupitelům kompletně, 

aby věděli, co se převádí a v jaké ceně. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Toto je standardní postup, jak říkal p. primátor. Aby se tyto pozemky mohly nechat ocenit, aby se to 

vůbec mohlo připravit, tak nejdříve musí být schválen záměr od zastupitelstva. Pak se teprve připraví 
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všechny podrobnosti a samozřejmě zastupitelstvo znovu bude hlasovat, jestli souhlasí s těmi 

konkrétními podmínkami. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Samozřejmě ty návrhy na usnesení lze tady odprezentovat včetně parcelních čísel a výměr, jak je 

uvedeno v návrhu na usnesení, takže není pravda, že nejsou uvedena parcelní čísla a výměry. 

Rozumí, že p. Hrabina je novým zastupitelem, ale p. Radek Pospíšilík, coby předseda klubu, tak tyto 

majetkoprávní záležitosti zde projednával nesčetněkrát v minulých volebních obdobích. 

Schvaluje se záměr, ve kterém se popisuje o jaké pozemky parcelní čísla jde. Jestliže zastupitelstvem 

tento záměr projde, tak se dále rozjíždí záležitosti geometrických plánů, znaleckých posudků atd., a 

pokud to neprojde, tak se nezadávají žádné znalecké posudky, které samozřejmě stojí město Přerov 

nemalé finanční prostředky. 

Myslí si, že je to standardní postup, který není jen na půdě Přerovského zastupitelstva, ale i v jiných 

městech. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Doplnil, že tento postup je naprosto v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Přerova, kdy 

v čl. 1 odst. 4 si zastupitelstvo vyhrazuje projednání záměru převodu nemovitých věcí, jejichž 

předpokládaná hodnota přesahuje částku 3 miliony bez DPH. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

75/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod pozemku p.č. 782 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení neschválit záměr statutárního města Přerov - úplatný převod 

pozemku p.č. 782 orná půda o výměře 2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

2. nepřijalo návrh usnesení rozhodnout, že statutární město Přerov  nevyužije předkupní právo  

k pozemku p.č. 782 orná půda o výměře  2554 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

 

DISKUSE: 

 

RSDr. Nekl 

Jestliže se neschválí úplatný převod, tzn., že majitel pozemku ho může prodat a v momentě, když ho 

prodá, i když tam bude břemeno pro silniční stavbu, tak ten, co to koupí, tak to městu prodá za 

nehorázné peníze, aby ten obchvat mohl být postaven? 

Jestliže ho město nekoupí, tak ho koupí někdo jiný a jak se začne stavět obchvat Kozlovic, tak to 

dopadne jak s Philipsem u Hranic nebo u Hradce Králové s dálnicí…, i když je to kousek a je to 

nesrovnatelné a on si pak bude moci diktovat cenu a podle zákona může pak dostat až 15 násobek 

ceny v místě obvyklé. 

Proto se zeptal, jestli tady tímto neschválením, jednou budeme tento pozemek velmi draze vykupovat. 

 

Ing. Prachař 

Obchvat Kozlovic je silnice II. třídy, kde je investorem kraj, tzn., že by s tím město nemělo mít 

teoreticky nic společného, protože by to měl vykupovat kraj. 

Další bod, proč by měli takovýto návrh odmítnout je otázka Mádrova podjezdu, to se jmenuje přeložka 

silnice I/150, která je ve stavu, kdy je na ni už schválena pravomocná EIA. Dokončuje se projekt pro 
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územní řízení a teď v březnu by mělo být dokončení podpisu smlouvy mezi krajem a největším 

vlastníkem pozemku k tomu, aby bylo majetkoprávní vypořádání. 

Pozemek, který kraj kupuje na přeložku I/150 je většího rozsahu než je vůbec pro tu komunikaci 

potřebné. Zde se nabízí varianta, aby Přerov vykoupil tyto pozemky pod budoucí krajskou silnicí 

obchvatem Kozlovic a nabídl kraji směnu takovýchto pozemků za účelem získání obchvatové 

komunikace I/150 – pozemky z kraje ve prospěch města. 

Proto s takovýmto návrhem, který je zde předkládán nemůže zásadně souhlasit. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Vnímá názor 2 kolegů ze zastupitelstva. Potvrdil to, co řekl p. Prachař. Pokud se obchvat Kozlovic 

někdy bude stavět, tak to bude s velkou pravděpodobností investice kraje. 

To, co řekl p. Nekl, je malé věštění z křišťálové koule, protože se ví, na kolik pozemků má město 

uvaleno předkupní právo, další projednávané pozemky, se také budou týkat předkupního práva. 

Rozhodnutí plyne samozřejmě z doporučení koordinační skupiny, která se skládá z odborníků, ne 

politiků, ale úředníků. 

Pokud bude tato investice spuštěna, tak pozemky bude vykupovat kraj. Územním plánem se stavba 

nemění, je určena pro dopravu. 

A pokud se majitel pozemku obrátí na město s tím, zda chce využít předkupního práva, tak je velká 

pravděpodobnost, že ten pozemek chce prodat. 

 

RSDr. Nekl – faktická 

Ví, že zde bude řada materiálů, kde bude zrušeno předkupní právo, ale je to v místech, která nejsou 

pro město tak důležitá. 

 

MUDr. Trhlík 

Z důvodu naprosté nejasnosti v této věci a z důvodu velké racionality těchto dvou vzniklých návrhů 

v rámci změny závěru usnesení navrhl celou debatu odsunout a stáhnout tento bod z programu jednání, 

dodiskutovat iracionalitu v tom smyslu, že když se to prodá někomu jinému, tak ten bude chtít 15 

násobek ceny v budoucnu. 

Navrhl stáhnout tento bod z programu jednání. 

 

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

Na vyjádření nabídky podle předkupního práva jsou 3 měsíce. Ve chvíli, kdy se to posune na další 

zastupitelstvo, tak se to dostává mimo tuto lhůtu a vlastník může prodat bez vědomí města. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Doporučil změnit návrh usnesení na schvaluje, ale někdo musí tento návrh podat. 

 

RSDr. Nekl 

Navrhl změnu usnesení, že ZM schvaluje záměr st. města Přerov – úplatný převod pozemků… a 

rozhodlo, že město využije předkupní právo k pozemku… 

 

Ing. Prachař 

Navrhuje to samé a podporuje tento návrh, aby zastupitelstvo schválilo úplatný převod těchto 

pozemků v k.ú. Kozlovice, protože si myslí, že z hlediska budoucí dopravy je strategicky důležitý. 

 

 

Hlasování o protinávrhu RSDr. Nekla: 17 pro, 1 proti, 16 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, 

Ph.D.) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 16 pro, 11 proti, 5 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. 

Schenk, Ph.D.) 

 

 

 



13 

 

 

76/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov  úplatný převod nemovité věci do 

majetku statuárního města Přerov - pozemku p.č. 7164/3 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 7164/3 orná  půda o výměře 636 m2  v k.ú. Přerov. 

 

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.7164/3 orná půda o výměře 636 m2 v k.ú Přerov spoluvlastníkům Č.V., F.J., 

F.V., F.V., F.Z., K.J., ČR-Ředitelstvi silnic a dálnic, Na pankráci 546/56, Nusle  Praha 4 jako 

osobám povinným z předkupního práva. 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Trhlík 

Vrátil se k předchozímu bodu a pochopil, že nebylo schváleno nic. Vzhledem k tomu, že ten bod chtěl 

stáhnout a bylo mu vysvětleno, že je to špatně, tak se zeptal, co bude dál. 

 

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

Vzhledem k tomu, že nebyla schválena ani jedna varianta, tzn., město se nevzdá předkupního práva, 

uběhne lhůta pro vyjádření a vlastník může prodat. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 proti, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

77/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov  - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerov  pozemku p.č. 5307/233 a p.č. 

5307/446  v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerov -  části pozemku p.č.5307/233  ostatní plocha, ostatní komunikace o 

výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2 v k.ú. 

Přerov, geometrickým plánem č.  6557-26b/2017 označený  jako pozemek p.č. 5307/632, 

ostatní plocha, sportoviště v k.ú. Přerov. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku 

p.č.5307/233  ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 a části pozemku p.č. 

5307/466 ostatní plocha, sportoviště o výměře 85 m2 v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č.  

6557-26b/2017 označený  jako pozemek p.č. 5307/632, ostatní plocha, sportoviště v k.ú. 

Přerov. 
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DISKUSE: 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. – faktická 

Jestli to správně pochopil, tak ty pozemky jsou na ulici Alšova, na ulici Petřivalského sídlí ten klub, 

takže předpokládá, že to bylo přeřeknutí.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

78/4/3/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov pozemku 

p.č. 5307/580 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 5307/580 ostatní plocha, ostatní komunikace  

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

nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město 

 

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

statutárního města Přerov   pozemku p.č. 5307/580  v k.ú. Přerov,  ve vlastnictví ČR-Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 90/42 Praha 2 –Nové Město. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

79/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 820/1 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 820/1, orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 820/1, 

orná půda, o výměře cca 92 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

Podal protinávrh – bod 1) nechat beze změny, ale bod 2) schválit záměr. 

Dotčený pozemek má celkově výměru 1680 m2 a myslí si, že i po tom, co by se odprodali 2m šíře 

pozemku na délku nemovitosti manželů, kteří o to žádají, tak zbyde ještě dostatečná rezerva dalšího 



15 

 

travního pruhu a dalšího pozemkového pásu k tomu, aby se komunikace mohla případně udržovat a 

mohlo se na ní zasahovat. 

Proto nevidí důvod, proč by měl být problém prodat 96 m2 o šířce 2m. Osobně by manželům vyšel 

vstříc a část tohoto pozemku by jim odprodal. 

 

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

V materiálu je uvedeno, že uvedená část pozemku může sloužit právě jako část pozemku, která bude 

dotčená komunikací, která bude navazovat na obchvat Kozlovic. 

Předjímá se tím problémům, které by mohly vzniknout, když se bude potřebovat část tohoto pozemku 

pro vybudování komunikace, tak může zkomplikovat celou situaci. 

Je uzavřená pachtovní smlouva, tzn., že žadatelé mají vztah k pozemku a mohou jej užívat a není 

problém s tím, že až dojde k vybudování komunikace, tak zbylou část, kterou nebude město 

potřebovat, tak uvedeným vlastníkům se převede. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zeptal se, zda p. Slováček, po vysvětlení p. vedoucím, stále trvá na svém protinávrhu k usnesení. 

Pokud se tady tento pozemek prodá, v této fázi, a z nějakého důvodu se tam ta komunikace 

parametrově nevleze, tak už není cesta zpátky. 

Pokud si město nechá tento pozemek ve svém vlastnictví a propachtuje to, tak ve chvíli, kdy stavba 

bude vyprojektována a nebude stavba zasahovat do daného pozemku, tak nic nebrání tomu ten 

pozemek dále odprodat. 

 

Ing. Prachař 

Baví se zde o 2m pásu 46m dlouhých a svazuje se to s budováním komunikace ve vymezeném 

pozemku. 

Upozornil, že každá komunikace má svá pravidla a parametry a má svá ochranná pásma a určitě by 

ochranné pásmo nezasáhlo do těch 2m. 

Ale souhlasí s tím, pokud není omezováno právo těch osob na přístup a úklid kolem domu, tak si 

myslí, že prodávat to v této fázi je zbytečné a ponechal by to původní usnesení. 

Pro dokreslení vysvětlil, že komunikace nemůže být vedena 2m od objektu, musel by se objekt 

vykoupit jako celek. 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka: 4 pro, 19 proti, 11 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, 

Ph.D.) 

 

Hlasování: 30 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

80/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerov úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerov  - pozemku p.č. 509/9 v k.ú. 

Předmostí   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statuárního města Přerov  pozemku p.č. 509/9 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije  předkupní právo k pozemku p.č. 509/9 orná 

půda o výměře 80 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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81/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. 

Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 497/1 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 222-72/2018 označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o 

výměře cca 56 m2 v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 

dle geometrického plánu č. 222-72/2018 označené jako p.č. 497/5 ostatní plocha o výměře 56 

m2 v k.ú. Penčice. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

82/4/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. 

Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 497/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 216-130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k části pozemku p.č. 497/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 216-130/2018 označené jako p.č. 497/4 ostatní 

plocha o výměře 5 m2 v k.ú. Penčice. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

83/4/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku  statutárního města Přerova - 

části  pozemku p.č. 6706/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 

statutárního města Přerova - části  pozemku p.č. 6706/1 ost. plocha  v k.ú. Přerov, geometrickým 

plánem  č. 6769-97/2018 označené jako pozemek p.č. 6706/3 ost. plocha o výměře 248 m2, do 

majetku  MPI TECH CZ s.r.o., se sídlem Lipnická 5, Přerov, IČ 28562143 za cenu v čase a místě 

obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 60.000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou 

sazbu DPH. 
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DISKUSE: 

 

Ing. Prachař 

Zeptal se, zda nejsou na tomto pozemku žádné sítě, které by měly pro město nějaký strategický 

význam, když bude potřeba na tento pozemek vstoupit za účelem opravy a bude se muset žádat o 

souhlas vlastníka. Nikde se o tom nedočetl. 

 

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

Přílohou materiálu je i snímek, kde jsou zakresleny všechny inženýrské sítě, ale nejsou to strategické 

sítě, kdy pozemek by musel být ve vlastnictví města. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

84/4/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova - části  pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 4394/1 ost. plocha v k.ú.  Přerov  o výměře cca 15 m2 

v k.ú. Přerov, do majetku  vlastníků bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu  na 

společných částech domu č.p. 564  a pozemku p.č. 4394/51 v k.ú. Přerov,  příslušného  k části obce 

Přerov I - Město  za cenu stanovenou v čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve 

výši 1.600,- Kč/m2  a to následovně: 

 

Č.jed.    Způsob využití            Vlast. podíl 

  

564/7            byt                        714/22705 

              

564/8            byt                        716/22705 

 

564/10          byt                        714/22705 

 

564/11          byt                        714/22705 

 

564/16          byt                        716/22705 

 

564/19          byt                        714/22705 

 

564/20         byt                         716/22705 

 

564/24         byt                         716/22705 

 

564/27         byt                         714/22705 

 

564/28         byt                         716/22705 

 

Ostatní byty  SBD Přerov         3111/4541 

 

V případě, že ke dni uzavření kupní smlouvy bude dodání předmětu převodu plněním, které je 

předmětem daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty podle platné 

sazby daně. 
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Na prodej výše uvedené části pozemku bude uzavřena kombinovaná smlouva  o  právu provést stavbu 

a o  budoucí kupní smlouvě. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí kupující. 

 

Kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců ode dne, kdy budoucí kupující vyzvou budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

85/4/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 473/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 473/1, dle 

geometrického plánu č. 1239-20/2018 označené jako díl „a“  o výměře 40 m2 v k.ú. Předmostí z 

vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní MUDr. I.S.  za kupní cenu 36.400,- Kč (cena 

v místě a čase obvyklá) Součástí ujednání kupní smlouvy je úhrada za bezesmluvní užívání pozemku 

za období od 16.5.2016 do doby právních účinků vkladu práva dle kupní smlouvy ve výši 40,- 

Kč/m2/rok. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

86/4/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 1438 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1438 ostatní 

plocha o výměře 346 m2 v k.ú. Žeravice  z majetku statutárního města Přerova do majetku paní E.V., 

za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 93.400,- Kč. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

87/4/3/2019 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 7177/3 v  k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovité věci  mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 

nábř. 390/42, Praha 2, jako převodcem a statutárním městem Přerov jako nabyvatelem na pozemek 

p.č. 7177/3 ostatní plocha, způsob využití sportoviště a rekreační plocha, o výměře 369 m2 v k.ú. 

Přerov,   za podmínek uvedených  čl. IV smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva a o 

zřízení věcného břemene. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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88/4/3/2019 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, 

p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 

216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 

236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, 

p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, 

p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 

368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku 

p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, p.č. st. 539 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 486 m2, 

p.č. st. 540 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 447 m2, p.č. 30/22 ostatní plocha o výměře 75 m2, 

p.č. 216/6 trvalý travní porost o výměře 2707 m2, p.č. 216/9 ostatní plocha o výměře 24908 m2,  p.č. 

216/20 trvalý travní porost o výměře 7468 m2, p.č. 216/24 ostatní plocha o výměře 1085 m2, p.č. 

216/25 ostatní plocha o výměře 152 m2, p.č. 216/31 ostatní plocha o výměře 1898 m2, p.č. 216/32 

ostatní plocha o výměře 1244 m2, p.č. 216/33 ostatní plocha o výměře 2163 m2, p.č. 216/40 trvalý 

travní porost o výměře 902 m2, p.č. 236/1 ostatní plocha o výměře 2189 m2, p.č. 236/2 ostatní plocha    

o výměře 6217 m2, p.č. 236/4 ostatní plocha o výměře 2054 m2, p.č. 236/5 ostatní plocha o výměře 

3902 m2, p.č. 237 ostatní plocha o výměře 3313 m2, p.č. 238/2 ostatní plocha o výměře 4580 m2, p.č. 

238/4 ostatní plocha o výměře 561 m2, p.č. 238/6 ostatní plocha o výměře 645 m2, p.č. 238/11 ostatní 

plocha o výměře 291 m2, p.č. 238/16 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 238/17 ostatní plocha o 

výměře 461 m2,  p.č. 238/26 ostatní plocha o výměře 586 m2, p.č. 238/28 ostatní plocha o výměře 585 

m2, p.č. 238/29 ostatní plocha o výměře 1080 m2, p.č. 238/32 ostatní plocha o výměře 450 m2, p.č. 

238/36 ostatní plocha o výměře 872 m2, p.č. 239/1 trvalý travní porost o výměře 310 m2, p.č. 239/3 

trvalý travní porost o výměře 394 m2, p.č. 357/1 ostatní plocha o výměře 10163 m2, p.č. 360/3 ostatní 

plocha o výměře 1026 m2, p.č. 360/4 ostatní plocha o výměře 384 m2, p.č. 368/4 orná půda o výměře 

2144 m2, p.č. 520/2 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p.č. 656 ostatní plocha o výměře 173 m2 všechny v 

k.ú. Předmostí ve vlastnictví PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099  za 

část pozemku p.č. 1040 orná půda o výměře 83164 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova dle geometrického 

plánu č. 665-199/2017 označené jako pozemek p.č. 1040/6 v k.ú. Újezdec u Přerova  ve vlastnictví 

statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 68.100,-Kč, který bude navýšen 

o příslušnou sazbu DPH, ve prospěch statutárního města Přerova a schválit uzavření směnné smlouvy 

mezi PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Komenského 35, IČ: 14617099 a statutárním městem Přerov. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 5 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

89/4/3/2019 Prominutí poplatku a úroku z prodlení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí 4/5 pohledávky na úroku z prodlení   

v  částce 40.094,00 Kč, tj. 4/5 z částky 50.118,00 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající částky  

10.024,00 Kč, za paní K.F., bývalou nájemkyní bytové prostory č. 12 v objektu č.p. 1605, příslušném 

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 918 v k-ú- Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, že pokud se odmaže tato pohledávka, tak pravděpodobně dlužník bude vymazán z registru 

dlužníků a je tedy nějaká možnost, že dostane znovu nájemní smlouvu na bydlení? 
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náměstek primátora p. Zácha 

Pokud se schválí prominutí pohledávky za podmínky uhrazení zbývající částky a pokud tam nejsou 

jiné dluhy a bude vymazán z registru dlužníků, tak jestli se přihlásí do výběrového řízení, tak tato 

žádost se musí posuzovat. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

I v dalších materiálech je v nadpisu odpis, ale v podstatě se jedná jen o převod z účetnictví na 

podrozvahu a veškeré pohledávky a příslušenství, tzn. úroky z prodlení a eventuálně poplatky 

z prodlení se převádí na podrozvahu. 

Předpokládá se, že když se bude znovu něco přidělovat, tak ekonomický odbor bude schopen to 

dohledat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Vysvětlil, že paní už své dluhy uhradila vůči městu a mluví se zde pouze o poplatku za úrok 

z prodlení, takže fakticky dluhy zaplatila. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Paní zaplatila dluhy, ale nezaplatila dluh na úroku z prodlení, který má město nárok účtovat, takže 

pořád zůstává dlužníkem. 

 

JUDr. Lichnovský 

Jako předseda Finančního výboru se vyjádřil, že FV tento návrh jednoznačně doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

90/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 986.637,00 Kč za paní D.Č., posledně nám známým 

bytem ***, a to za byt č. 3 v objektu k bydlení č.p.51, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 3290/2  v k.ú. Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

DISKUSE: 

 

RSDr. Nekl 

Promluvil za klub KSČM, aby se nevracelo ke každému bodu zvlášť – 3.7.2 – 3.7.7, protože jsou to 

stejné materiály. 

Chápou, že účetní věci se musí provést. Když si sečetli dluhy, které vznikly, tak činí 226 213,-Kč, 

úroky z prodlení, které dluží tito lidé, jsou 2 242 143,-Kč. Zde je nějaká chyba, že se nepodaří včas 

toto zastropovat, i když od některých lidí peníze město neuvidí nikdy. 

Proto se zeptal, jestli by p. poslanec Vrána ve sněmovně navrhl nějakou změnu zákona v těchto 

úrokových sazbách, aby se to dalo dřív zastropovat. 

Dále měl námět, jestli by to nešlo ošetřit trochu jinak. Samozřejmě klub KSČM nechce v žádném 

případě vyjádřit, že se dluhy nemají platit, sankce také, ale toto roste do hrůzostrašných čísel. 

Zvažovali, že se zdrží hlasování u těchto bodů, protože nesouhlasí s tímto přístupem k řešení dlužních 

otázek. 

 

JUDr. Lichnovský 

Vyjádřil se k bodům 3.7.2-3.7.7 – za FV všechny tyto návrhy usnesení byly jednomyslně doporučeny 

ke schválení. 
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K vystoupení p. Nekla sdělil svůj názor, že můžeme být rádi, že tyto jistiny jsou tak nízké a jsou 

řádově nižší než úroky z prodlení, protože zde není alespoň tolik peněz k vymáhání. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Souhlasil s tím, co řekl p. Nekl, kromě toho úplného závěru. Souhlasí s tím, že dluhy se mají platit, ale 

také samozřejmě s tím, že ten dluh už je takto nesmyslně astronomický. 

Pokud by se ale takto všichni zdrželi, tak to povede přesně k tomu, s čím nesouhlasí, tzn. k tomu, že 

ten dluh stále poroste. 

 

 

Hlasování: 24 pro, 1 proti, 9 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

91/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 209.365,00 Kč za paní 1). Z.P., posledně bytem *** a za 

paní 2). Ž.P., posledně bytem ***, a to za byt č. 1 v objektu k bydlení č.p.1696, příslušném k části 

obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 916 v k.ú. Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

Hlasování: 22 pro, 12 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

92/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 490.515,00  Kč za panem J.P., a to za byt č. 13 v 

objektu k bydlení č.p.1946, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 930  v k.ú. 

Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

Hlasování: 22 pro, 11 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

93/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním nebytového prostoru, úroku z prodlení k datu 

25.2.2019, zaplaceném kolkovném, a to vše v celkové částce 45.270,00 Kč za paní E.I., neznámého 

pobytu, za bývalou nebytovou prostoru v objektu č.p. 743, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 13 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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94/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 684.217,00 Kč za paní 1.) M.M. a panem 2.) S.M.,  a to 

za byt č. 12 v objektu k bydlení č.p.328, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 

3290/2  v k.ú. Přerov, a její převod na podrozvahový účet. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 13 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

95/4/3/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje z důvodu nedobytnosti odpis pohledávky na 

nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, poplatku z prodlení k datu 25.2.2019, 

zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 82.397,00  Kč za paní R.K., a to za byt č. 6 v objektu k 

bydlení č.p.2175, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 3346/12  v k.ú. Přerov, a 

její převod na podrozvahový účet. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 13 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:05 – 16:20  

 

 

96/4/3/2019 Provoz sportovišť od 1.5.2019 - pověření službou obecného 

hospodářského zájmu  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. pověřuje v souladu s  Rozhodnutím Evropské komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o 

použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu poskytováním služby obecného 

hospodářského zájmu na území statutárního města Přerova pro období od 1.5.2019 do 

30.04.2024  v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu dle bodu 2 tohoto návrhu usnesení společnost Sportoviště 

Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu mezi 

statutárním městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 
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07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

poskytovatelem ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor rovněž tento materiál projednal a jednomyslně tento návrh doporučil ke schválení. 

Dle jeho názoru, částka, které je tam alokována se zdá být aktuálně dostatečná, ale samozřejmě bude 

záležet na číslech, která poskytne budoucí provozovatel. 

 

MUDr. Slováček 

Zeptal se, jak je řešen eventuální střet zájmů p. Hýzla, jakožto jednatele společnosti a zároveň jako 

majitele plavecké školy. 

 

Mgr. Hýzl 

Sdělil, že střet zájmů je momentálně vyřešen tím, že je dostatek úkonů, které mohou pohlídat jeho 

případné střety zájmů, na základě toho, že by si případně mohl snížit nájem. Jsou nad ním jak rada 

města, ale i orgány, které ho mohou hlídat stejně jako zastupitelstvo. 

Plavecká škola má smlouvu se společností Teplo a.s., jako všechny ostatní smlouvy, je do 31.12.2019 

a automaticky přechází na novou společnost, nic se tam zatím letos nemění. 

 

Ing. Prachař 

Vnímá, že je potřeba zajistit provoz sportovišť. Smlouva tak, jak je, tak právně je asi naprosto 

v pořádku, ale zaráží ho, že v přílohách je kalkulace nákladů výnosů na zajištění služeb obecně 

hospodářského zájmu a tabulka je prázdná. Bylo zde řečeno, že v první fázi se nezmění nic, tzn., ty 

náklady jsou známé, neboť teď je provozuje Teplo, takže se to jen převádí z Tepla na Sportoviště 

Přerov s.r.o. 

Myslí si, že pokud by se měli k něčemu vyjádřit, tak ta tabulka by měla obsahovat spotřebu materiálu, 

cestovné, mzdy apod., protože ty jsou jasné. Nerad by zde schvaloval mzdy, které budou nad rámec 

lokality, ve které se město pohybuje. 

Dle jeho názoru není materiál dostatečně připravený.  

 

náměstek primátora p. Zácha 

Společnost Sportoviště Přerov s.r.o. přebírá všechny smluvní vztahy, které má uzavřeno Teplo Přerov 

a.s. od 1.1.2019 do 31.12.2019. 

 

Mgr. Soldánová – vedoucí odd. majetkoprávního 

Tabulka je pouze vzorová, jak by měla vypadat kalkulace nákladů do budoucna. V tomto materiálu 

nejsou uvedeny žádné náklady, předpokládá se, že náklady budou kopírovat náklady společnosti 

Teplo, ale samozřejmě budou na tento roku upraveny rozpočtovým opatřením na základě kalkulace, 

kterou bude muset teprve společnost Sportoviště Přerov předložit. Rozpočtové opatření se bude 

schvalovat na dubnovém zastupitelstvu. 

Co se týká samotného procesu odštěpení, co se týká mezd apod., tak se bude přijímat to, co je 

nastoleno společností Teplo. Momentálně není ani jiná možnost, jedině, že by Teplo ukončilo pracovní 

poměry s dosavadními pracovníky a společnost Sportoviště by nabralo za nové smlouvy, ale to 

nepřijde úplně vhodné. 

Myslí si, že procesem štěpení veškeré závazky i práva se převedou na novou společnost. 

 

p. Pospíšilík 

Myslí si, že nemohou očekávat, že pokud společnost Teplo provozovalo sportoviště, tak určitou část 

nákladů na zaměstnance, vedení atd. přenášelo do svých nákladů. Tyto náklady se projeví v založení 

nové společnosti, protože vedení bude muset mít své zaměstnance, které bude muset platit. Takže 

nevěří tomu, že náklady budou od začátku konstantní a stejné, jaké má Teplo. 
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primátor Ing. Měřínský 

Bylo řečeno, že tato smlouva upravuje pouze fungování společnosti, která se bude starat o sportoviště, 

ale samotné financování se bude přijímat na příštím zastupitelstvu prostřednictvím rozpočtových 

opatření. 

Pokud dnes dostává společnost Teplo zálohové platby, které jsou kolem 16 milionů Kč ročně, potom 

je roční vyúčtování, tak stejně se bude muset na příštím zastupitelstvu rozhodnout, jaké zálohové 

platby společnost dostane a předpokládá, že i tam se bude muset dát určitá částka na první měsíc 

fungování, která zřejmě bude vyšší, než budou další pravidelné zálohové platby. 

První krok je schválení tohoto návrhu na usnesení a na příštím zastupitelstvu se bude hlasovat o 

financování společnosti. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Základním principem této smlouvy je povinnost poskytovatele provádět činnosti veřejného zájmu 

spočívající v zajišťování sportovního a rekreačního využití sportovišť ve vlastnictví objednatele za 

úhradu ve formě vyrovnávací platby. 

Řeší vše postupně, tuto smlouvu je teď prioritně schválit. Jsou si vědomi, že tato společnost musí  

sportoviště převzít, převezme zaměstnance a ten provoz bude zachován. 

Myslí si, že vracet se k tomu, že to zastupitelstvo řeší na poslední chvíli, všichni vědí. 

 

p. Pospíšilík 

Mluvil o tom kvůli tomu, že ty technologie na sportovištích jsou poměrně náročné a dva měsíce do 

dalšího zastupitelstva, moc času není. 

 

Mgr. Hýzl 

Dodal, že spolupráce s Teplem už je a bude nadále nějakou smlouvou upravena, aby odborníci z Tepla 

mohli pomoci. 

Do konce letošního roku povede společnost Teplo účetnictví společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Potvrdila, že je dohodnuté, že účetnictví klasické střediskové, jak vedlo Teplo a budou známy náklady 

tak, jak bylo doteď. V rozpočtu je vyčleněno 10,6 milionu Kč. 

Na sportoviště se budou převádět tzv. kauce na čipy na zimní stadion, na bazén v celkové výši 1,8 

milionu Kč, takže 1.5. to může být na účtu. 

 

MUDr. Slováček 

Vrátil se ke svému dotazu na střet zájmů, p. Hýzl odpověděl, že jsou nějaké mechanismy, které ho 

můžou kontrolovat, ale nevyjádřil se konkrétně jaké. 

Myslí si, že by občany i zastupitele zajímalo, jaké kontrolní mechanismy budou, protože na některém 

minulém zasedání zastupitelstva zaznělo z úst p. primátora, že vlastně jediným akcionářem Sportoviště 

Přerov je Město Přerov zastoupené radou města, a že je, jako zastupitele, nemusí zajímat, co se tam 

děje. 

Chtěl by, aby zazněly konkrétní kroky a opatření, jak je ošetřeno, aby p. Hýzl nebyl ve střetu zájmů. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Pokusil se oddělit tyto dvě věci – je zde smlouva, na kterou se ptá, a bude znovu iniciovat schůzku  

předsedů všech zastupitelských klubů tak, jak se odehrálo před tímto zastupitelstvem, dá s předstihem 

termín a požádal je, aby si stanovili všechny dotazy. V radě města p. Hýzl vystoupil, vyjádřil se ke 

střetu zájmu. Nachystají to tak, jak je to ošetřeno, aby bylo všem zřetelně odpovězeno, že p. Hýzl má 

střet zájmu ošetřen. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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97/4/3/2019 Zemník Žeravice - podnět člena Zastupitelstva města Ing. arch. Jana 

Horkého 

Zpravodaj: Ing. arch. Jan Horký 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. si vyhrazuje rozhodování v záležitostech týkajících se stavební akce „Zemník Žeravice.“ 

 

2. zřizuje pracovní skupinu za úřelem formulování odborného stanoviska města Přerova ke 

stavební akci „Zemník Žeravice“ a jako členy určuje: 

 

předsedkyni komise pro životní prostředí 

předsedkyni místního výboru v Žeravicích 

předsedu Výboru pro místní části 

zástupce Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

zástupce Odboru správy majetku a komunálních služeb 

zástupce Technických služeb města Přerova. 

Jmenovité obsazení určí vedoucí jednotlivých složek. 

Organizačního pracovníka určí tajemník úřadu. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. - faktická 

Zeptal se předkladatele, když o tomto rozhodovala rada 17.1., jestli je nějaký důvod, že je materiál 

předložen až zde na místě, aniž by ho mohli mít dopředu k prostudování. 

 

p. Pospíšilík 

Viděl to dnes poprvé a šokuje ho, že pitná voda, která vsakuje do podloží pískovny, tak tam může být 

navezen asfalt a odpad, který dle jeho názoru nikdo nekontroluje. Zeptal se, kde jsou kontrolní orgány, 

které by měly zajišťovat, aby se tento nepořádek do této lokality nenavážel. 

 

Mgr. Netopilová 

Už v době, kdy se poprvé začalo před několika lety mluvit o kopání té druhé jámy a její následné 

rekultivaci neboli zavážce, tak se byli podívat na to první místo, nazvané p. Horkým „díra“ a 

nastudovali si veškerý materiál na stavebním úřadě. Zjistili, že tam skutečně byly kusy asfaltu, teď na 

podzim tam vyfotila hromady stavebního odpadu. Přivolali inspekci životního prostředí už před 2 lety, 

ale inspekce nic nezjistila. Realita je taková, že město by mělo skutečně konat ve veřejném zájmu, tzn. 

v zájmu obyvatel nejenom přilehlých Žeravic, ale samozřejmě všech obyvatel, a je přesvědčená o tom, 

že ta druhá jáma a následná rekultivace, že ve veřejném zájmu není. Důkazem je i to, jak vypadá to 

první místo. Jestliže už v r. 2012 mělo být vysazeno za zničený remízek zhruba 200 stromů a kolem 80 

keřů, dokonce to mělo být místo pro skauting a environmentální výchovu, a je rok 2019 a to místo 

vypadá tak, jak bylo na fotografiích. Dále se tu má deponovat další zemina z vedlejší lokality. 

Myslí si, že tuto věc by mělo rozhodovat zastupitelstvo, nikoliv jenom rada města. Před dvěma lety se 

tím rada zabývala a po příchodu ODS do vedení města se tak rychle změnil názor. Zajímalo by jí, zda 

si vedení města bylo ověřit různé skutečnosti, jestli opravdu studovali veškerou dokumentaci, byli se 

podívat na tom místě, atd. 

 

Ing. Prachař 

Opravdu je to zarážející. Tady se schvaluje prodej 3 m2 a takovýto zásah do místních částí je 

v kompetenci rady. 

Zeptal se, zda si v radě budou dělat, co chtějí. Kdyby to kolega Horký neotevřel, tak by to prošlo bez 

jakéhokoliv vědomí. 
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Znovu apeloval na to, aby všechny zápisy z rady dostávali všichni zastupitelé do počítačů tak, jak 

dostávají materiály. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Naprosto nesouhlasí s tím, co zde p. Prachař řekl, snaží se vždycky dělat ta nejlepší rozhodnutí pro 

město, samozřejmě to někdy nemusí odpovídat představám některých zastupitelů. To, že by dělali 

něco za zády zastupitelstva, je absurdní tvrzení. 

 

náměstek primátor p. Zácha 

Vysvětlil, proč to projednávala rada města. Firma si požádala na stavebním úřadu vydání územního 

rozhodnutí, tzn. o povolení zemníku v r. 2016. SÚ 23.2.2017 vydal kladné rozhodnutí. Takže i on se 

může ptát, proč to tenkrát neprojednávalo zastupitelstvo. 14.3.2017 odbor majetku se proti tomuto 

kladnému vydanému rozhodnutí odvolal, 2.10.2017 krajský úřad rozhodnutí přerovského SÚ zrušil, 

23.2.2018 bylo zahájeno Ministerstvem pro místní rozvoj přezkumné řízení celé záležitosti, 24.4.2018 

ministerstvo vydalo usnesení o zastavení přezkumného řízení, které je zde doloženo. Odbor majetku si 

v r. 2017 nechal zpracovat diagnostiku zmiňované komunikace. Na projednávání rady města se to 

vrátilo, ne proto, že bylo po volbách, ne proto, že tam sedí ODS, ne proto, že Zácha je lobbista 

soukromé firmy. Firma se vypořádala s námitky MMR a zůstal ve vzduchu zmiňovaný přístup k té 

lokalitě. Na odbor majetku přišly s touto žádostí, aby se k danému stavebnímu řízení vyjádřil vedoucí 

odboru, jestli souhlasí s přístupem v daném investičním záměru přes městské pozemky. Jelikož daná 

firma dala nabídku, která se týká opravy dané komunikace, tak proto tento materiál už kompetenčně 

nenáleží vedoucímu odboru majetku, ale doputoval do rady. Ale rada nepovolila těžbu v dané lokalitě 

nebo otevření zemníku. Rada bodem 2. pověřila vedoucí odboru majetku, aby nachystal danou 

smlouvu, která by upravovala za jakých podmínek, jestli ten přístup je vhodný, jestli komunikace 

splňuje dané parametry pro přístup. To by následně projednávalo další jednání rady města. 

Pro informaci, ten materiál byl stažen, protože firma, na základě posledního jednání, už není tak 

velkorysá s tou nabídkou opravy komunikace, tudíž ten materiál byl stažen a nic se neděje. Odbor 

majetku nevydal kladné stanovisko, pokud firma přijde s novou nabídkou, na základě toho bude 

zpracováno usnesení, které se předloží radě města k projednání. 

O povolení celé této stavební akce rozhoduje stavební úřad, což je státní správa, to nepodléhá ani 

jednomu z politiků, tzn., jak je řešen výjezd na danou komunikaci, k tomu se přece vyjadřuje dopravní 

policie ČR. Pokud je to v rozporu s jakýmkoliv zákonem, tak předpokládá, že dá negativní stanovisko. 

Jak je řešena těžba – to by měl obsahovat projekt, jak bylo řečeno p. Horkým, pokud to není obsaženo 

v projektu, tak předpokládá, že stavební úřad vydá opět negativní stanovisko, nebo to rozhodnutí bude 

zamítnuto. 

 

RSDr. Nekl 

Vyjádřil se k návaznosti i na to, když se měla otevírat pískovna v Předmostí. Je tady nějaký veřejný 

zájem, a pokud ještě platí rozhodnutí krajského úřadu v rámci velkého územního plánu, v rámci 

orgánů, které dávaly podněty krajskému zastupitelstvu, tak není doporučeno, aby se v oblasti Přerova 

otevírala jakákoliv těžba čehokoliv. I když Olomoucký kraj je velké ložisko těchto surovin a je 

otevřeno hodně těžebních míst, tak to dostatečně stačí, aby se to dávalo na dálnici. Upozornil, aby se 

nezapomnělo na veřejný zájem, na ochranu životního prostředí a na ochranu zejména potřeb a zájmu 

lidí, kteří žijí ať v Žeravicích nebo na Lapači nebo někde jinde. 

Myslí si, že to, co přijal krajský úřad před 7 roky, že doporučuje, že by se nemělo dovolit, aby se 

v okolí Přerova otevírala další těžební místa, že to platí stále, a že to nikdo nezrušil. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Už tady dnes podruhé zaznělo, že zastupitelé nejsou informováni o tom, co dělá rada, a že nemají 

k dispozici zápisy z jednání rady. Otevřel si stránky města Přerova prerov.eu, a k tomu, aby se dostalo 

k zápisům rady, se musí provést celkem 3 kliknutí. O přestávce o tom s kolegy diskutovali, i s paní 

Chalupovou, která pravidelně posílá tiskové zprávy a ona je ochotná zápisy zasílat e-mailem. 
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Ing. arch. Horký 

Je potřeba si uvědomit, v jakém stavu se dneska akce nachází. Územní řízení je přerušeno a žadatel má 

doplnit podklady, mimo jiné smlouvu s městem o napojení na účelovou komunikaci. Pokud město 

takovou smlouvu neuzavře, tak žadatel pravděpodobně nedostane územní rozhodnutí nebo se bude 

muset napojit nějakým jiným způsobem. To je jeden způsob, jak tuto akci zastavit, je-li vůle. 

V materiálu, který šel 17.1. do rady města, není o nabídce firmy Triko, že zaplatí nějakou kompenzaci 

ani čárka, materiál byl velmi stručný. Ano, o stavbě rozhoduje stavební úřad, ale město je účastníkem 

řízení, může podávat připomínky, může se odvolávat, ale nikdo neví, zda to udělá. 

Vyzval udělat pracovní skupinu, která by se domluvila po odborné stránce, zda tento záměr chce 

podporovat nebo nikoliv a do té doby si vyhradila rozhodování o záměru tak, aby to rozhodovalo 

zastupitelstvo, a žadatel počká. 

 

p. Pospíšilík 

Vrátil se k původní smlouvě, kde byla nějaká pravidla na zavážení vytěžené jámy. Zeptal se, jak je to 

s vymahatelností podmínek smlouvy. Jako příklad uvedl, jak v Zábeštní Lhotě si občan, chtěl zpevnit 

svah, aby mu neujel. Navezl tam několik tater inertního materiálu a druhý občan, soused, ho udal. 

Přijela tam Česká inspekce životního prostředí, která tam udělala dvě sondy a zjistila, že je tam trochu 

asfaltu a hned dostal milionovou pokutu. Proto ho zajímá, jak je to s vymahatelností smlouvy na 

původní zemník, kde se dnes naváží materiál a není tam vysázené to, co tam má být. 

 

Mgr. Netopilová 

Ve smlouvě je asi všechno v pořádku, protože firma Triko dostala možnost prodloužit si termín 

zavážky. Město by ale mělo zajímat, jestli je to v pořádku, jestli 7 let od r. 2012 tam mohl růst nějaký 

remízek, zeptala se, jestli tady obecně není něco špatně. Připomenula, že u druhé jámy je určitě také 

nějaký plán na rekultivaci na osázení původními druhy stromů, tak je pro ni pravděpodobné, že i zde 

bude stejný postup. Pokud by mělo jít o návrat krajiny do nějaké cenné podoby, tak to vyžaduje další 

nemalé peníze. Pro ni to zdržování revitalizace jednoznačně vypovídá něco o těch, kteří ji měli za 

úkol. 

 

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

Dotaz a obava paní Netopilové a p. Pospíšilíka jsou oprávněné. Oddělil by důsledně dvě věci, starý 

zemník, který byl šetřen inspekcí životního prostředí, podnět byl před dvěma nebo třemi lety, tehdy 

nebylo zjištěno, že by tam došlo k něčemu, co by poškozovalo životní prostředí. To, co bylo vidět na 

fotografiích je pro ně podnět k provedení kontrolní prohlídky jak stavebním úřadem, tak patrně 

k podnětu novému pro Českou inspekci životního prostředí, protože je to signál, že by tam mohlo dojít 

k porušení minimálně jednoho předpisu a podmínek opatření SÚ. Není si jistý, zda je pokutovatelný 

ten termín nedodržení, protože tam to bývají zpravidla pořádkové termíny, případně to bylo 

prodlouženo, ale to, že nedodrží výšku zavážky, tak to je dost podstatné nedodržení těch podmínek. 

Nechají to prověřit. 

To, co tam probíhá, jde o proces, který se řídí stavebním zákonem, a pokud je dodrženo to a to, tak SÚ 

povolí. SÚ musí prokázat, že něco nebylo dodrženo, že není schopen dodržet. Jedna věc, kterou SÚ 

opomněl, byl souhlas s užíváním veřejné komunikace. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Víme, že je to v kompetenci státní správy. To, co říkají zástupci SpP, že je zarážejí, proč to není na 

programu dnešního zastupitelstva. Apeloval na to, že když kolegové seděli v koalici, tak v r. 2016 to 

také nebylo na programu zastupitelstva, je to pořád stejná akce. Co se týká p. Pospíšilík a p. 

Netopilové, tak neví, o jaké smlouvě hovořili. Předpokládá, že hovoří o vydaném územním rozhodnutí 

nebo stavebním povolení, jehož podmínky jsou nějak stanoveny. Opět dodržení těchto podmínek 

kontroluje SÚ. 

Uvedl další příklad – lom na Veselíčku, který se zde také projednával a snažili se pomoct starostovi 

Veselíčka, protože tam mám město své pozemky, aby nebyly odprodány, aby se těžba nekonala. 

V tomto lomu se dnes těží, ani zastupitelstvo dané obce na to nemá vliv. 
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K zemníku se staví profesionálně, materiál byl stažen, pokud bude doplněn, odbor majetku stanovisko 

dá, ale požádal, aby nespekulovali o tom, že stavba je povolena. Není povolena, nebylo vydáno ani 

jedno platné povolení. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zopakoval otázku, kterou položil na začátku, zda mohou říct, proč je tento materiál předkládaný až 

skutečně úplně na poslední chvíli, i přesto, že problematika zemníku už nějakou dobu běží. Působí to 

na něj, jako záměr, že je to předloženo na poslední chvíli, aby se nemohli připravit na připomínky, 

protože předkládají celou řadu velmi závažných skutečností, které nejsou to v tuto chvíli ověřitelné. 

Proto by byl rád, jestli by vyvrátili jeho pocit, že je to záměrně, proč tento materiál nemohli dostat 

předem. 

 

Ing. arch. Horký 

Obává se, že zde dochází k lehké manipulaci od p. Záchy. Sám zopakoval, že není vydáno územní 

rozhodnutí, územní řízení je přerušeno. Město je účastník řízení a může si samo říct, jestli podpoří 

tento záměr či nikoliv. Dokonce má teď příležitost nepodepsat smlouvu s firmou Triko a nepokračovat 

v tom trasování svážkové trasy, jak bylo navrženo. Materiál projednávali jednak na klubu SpP a 

jednak v místní části Žeravice a takto se projednával i před 2 nebo 3 lety. Nešel do zastupitelstva, 

město se odvolalo opět ve veřejném zájmu. 

Proč je tento materiál až dnes, protože dřív zastupitelstvo nebylo, je poměrně zřídka a materiál je 

poměrně komplexní a ještě ve čtvrtek byl na SÚ si zjišťovat nové informace a domnívá se, že radní by 

si tam měli taky zajít. Ve spise viděl, že tam byl pouze p. Střelec, asi jako zastupitel, ale i jako jednatel 

technických služeb, protože se tento záměr technických služeb velmi dotýká. 

Zeptal se radních, zda neměli zájem se dozvědět o tom, jak to může ovlivnit. Předložil zde některá 

fakta a bude rád, když pracovní skupina, kterou ustanoví, ověří, zdali rizika, která naznačují, mohou 

být pravdivá, a potom zastupitelům doporučí, jak dále jednat. 

Proto vyzval, aby se tomu dal čas, a pak s komplexním materiálem připraveným odborníky, jednali. 

Požádal o podporu návrhu. 

 

primátor Ing. Měřínský. 

Připadá mu, že p. Horký se snaží nastolit zde, že radní nemají zájem o řešení problému města. Materiál 

měl jít opětovně na radu, ktera se tím bude zabývat. Rada žádný souhlas nedala, rada pověřila odbor 

majetku, aby vypracoval smlouvu, která by se odsouhlasila a byla souhlasem. Takže není to o tom, že 

by rada něco unblock odsouhlasila, aniž si zjistila nějaké základní věci. 

 

Ing. Vrána 

Zemník je velmi závažná věc, je také překvapený, jakým stylem to projednávají. Právě proto, svolávají 

předsedy klubů před zastupitelstvem, aby si tak zásadní věci jako je zemník, rozdiskutovali. Schůzka 

byla víc než týden před zastupitelstvem a nepadlo tam o zemníku ani slovo. Rada města nehlasovala a 

ani nemá kompetenci hlasovat o povolení těžby nebo realizaci zemníku. Šlo pouze o komunikaci. Ví, 

že je to jeden ze zásadních důvodů nebo předpokladů pro realizaci zemníku, pokud by rada tu 

komunikaci odsouhlasila. Nicméně ten materiál byl stažen, čeká se na nové okolnosti a pak se tím 

budou zabývat, pak se mohou bavit o pracovní skupině, pak to mohou projednat napříč kluby. Před 

dalším zastupitelstvem bude setkání všech předsedů klubů, kde p. Pospíšilík nechodí pravidelně a asi 

p. Prachař tam minule takdy nebyl. 

 

Ing. Střelec 

Je asi jeden z mála, který se tam byl podívat a strávil na SÚ nějakou dobu, takže je obeznámen s tímto 

projektem. Není možné předjímat, jak bude na radě hlasovat, má na to svůj názor. Stavební akce 

zemník zasahuje město jenom tím, že musí rozhodnout o smlouvě využívání cesty. Stavební akce 

zemník je vyjádření stavebními orgány taková, jaká jsou v tom projektu. To není o tom, že by město 

Přerov rozhodovalo o akci zemník, rada jenom rozhoduje o tom, jestli umožní provoz na komunikaci 

ve vlastnictví města Přerova. Takže jak je to naformulované neví, jestli mohou rozhodovat o stavební 

akci zemník, nepředjímal by, že rada rozhodla pro někoho. Technické služby budou ovlivněny touto 
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činností je jasné, i problém s výjezdem na silnici první třídy. Mrzí ho, že se masírují mezi sebou 

zastupitelé, a že možná sem měl přijít zájemce a odprezentovat to.  

 

Ing. arch. Horký 

Připomněl, co odhlasovala rada města 17.1. – schvaluje v rámci stavební akce „Zemník Žeravice“ 

využívání účelové komunikace… Návrh jeho usnesení je motivován tímto rozhodnutím. Tím 

rozhodnutím může být, že se podepíše smlouva o využívání komunikace. Návrh je v pořádku a 

vychází především z toho, jak to schvalovala rada města. 

 

občanka – p. L. L. 

Byla a možná bude předsedkyní místního výboru Žeravice, vystupuje zde za místní výbor a všechny 

občany Žeravic. Jednalo se tady o dřívějších informacích o akci zemník, která byla v r. 2017 

zastavena. Místní výbor se k tomu mohl vyjádřit, dát své námitky, připomínky a pod hlavičkou odboru 

majetku města to podávali a současně to došlo až na Krajský úřad Olomouckého kraje, kde to řízení 

bylo zastaveno. Řešilo se to takto a nebylo potřeba to řešit na zastupitelstvu. Teď nejsou výbor, nejsou 

informováni, pouze na stránkách města Přerova se dočetli v usnesení rady, že se připravuje smlouva 

s firmou Triko o užívání účelové komunikace k zemníku. Žeravice a pískovny jsou letitá otázka, která 

se pořád opakuje a vrací. Občané Žeravic mají jednoznačný názor na to, co pískovna a zemník 

Žeravice přinese. V r. 2017 se proti tomu postavili a 407 občanů a chatařů vyjádřilo svůj nesouhlas 

s pískovnou. Jednoznačně se vyjádřili proti otevření pískovny a domnívá se, že i toto mohou využít na 

otevření zemníku. Podle odborníků ještě není dostatečná vzdálenost, aby obyvatelé nebyli znečištěním 

ovzduší zasaženi. Zeptala se, zda si nemyslí, že Žeravice toho na svém katastru už mají moc. Je tam 

stará skládka, stará obalovna, Žeravice II je úložiště komunálního odpadu, Žeravice III – kompostárna. 

Těch zátěží je příliš a ještě k tomu otevírat zemník. Je pravda, že je to malá lokalita, bude tam asi 10 

tisíc aut vyjíždět, ale určitě to bude mít vliv na životní prostředí, na čistotu ovzduší. Myslí si, že nejen 

Žeravice, ale i Předmostí, i chataři a zahrádkářská kolonie Žernavá, proto mají obavy i o znečištění 

podzemích vod. Těžba, která má probíhat jenom metr nad hladinou podzemní vody není dostatečná 

krycí rezerva, aby nedošlo ke ztrátě podzemní vody, ke snížení vydatnosti vody, k znečištění 

podzemní vody. 

Ví, že toto jednání probíhá jen na stavebním úřadě, ale stavební úřad by měl brát v úvahu i veřejný 

zájem. Jedná se v podstatě o nich, bez nich. Nemají jinou šanci, jak se k tomu vyjádřit, než tady na 

tomto zastupitelstvu, aby město jako majitel účelové komunikace, se k tomu postavilo a hájilo jejich 

zájmy. 

Chtějí zachovat krajinu, která mizí a nebude a s další dírou se změní zcela nenávratně. 

 

občan – p. M.Č. 

Jako SpP se dlouhodobě zastávají žeravických, položil řečnickou, komu co udělali, že se neustále vrací 

projekty, které mají za cíl na jedné straně pro někoho zbohatnout a na druhé straně zhoršit životní 

prostředí mnoha lidem. 

Co tento projekt pro Přerov znamená – vybagruje se velká díra, asi jako třípatrový panelák, během 

těchto prací dojde k nutnosti nějak tu hlínu odvézt, takže na cestách bude spousta kamionů, hodně se 

toho napráší do vzduchu, budou dotčeny spodní vody. Nevidí jediný pozitivní přínos k ekologii města 

Přerova, když se tento projekt uskuteční. Mohou se zde bavit o tom, jaký postoj zastane město Přerov 

k celému nápadu. Velice rozumný je návrh p. Horkého, který chce, aby si zastupitelé vyhradili do 

budoucna rozhodování o věcech s tím spojených. 

Věří, že pro to budou hlasovat především radní města, kteří ze sebe budou chtít sejmout tu 

odpovědnost, že by toto město poskvrnili svým možná neinformovaným, možná špatným 

rozhodnutím. Čili, že zastupitelé budou mít možnost o tomto diskutovat, budou to moct posoudit. 

Velice dobrým nápadem je zřízení pracovní skupiny, která má tuto věc dále rozpitvávat. Když tady 

pozoruje mlžení ze strany pana náměstka Záchy, tak by ho za chvíli přesvědčil, že bílá je černá. Město 

Přerov by mělo v zájmu svých občanů si říct, že bude tuto věc sledovat, že je jim bližší stav životního 

prostředí v Přerově a spokojenost občanů než podnikatelské zájmy. 

 

 

Hlasování: 18 pro, 1 proti, 15 nehlasovalo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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4. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

98/4/4/2019 Změny Územního plánu města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušný orgán obce dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona 

č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

 

1 rozhodlo  

 

1.1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejího obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

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

 

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

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení, 

 

1.3.  o podmínění pořízení změny Územního plánu města Přerova s úhradou nákladů spojených se 

zpracováním změny a vyhotovení úplného znění územního plánu žadatelem a podle důvodové 

zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

2. schvaluje pořízení změny územního plánu podmiňující pořizování ´Regulačního plánu 

PŘEDNÁDRAŽÍ-PRŮPICH´ samostatným postupem podle důvodové zprávy tohoto návrhu 

na usnesení. 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Když se naposledy tímto materiálem zabývali, tak v architektonické soutěži bylo přihlášeno několik 

projektů. V jednom z těch projektů bylo, že na tomto území může být vystavěna víceúčelová hala, a že 

toto prostředí může být využito pro sport. 

V tomto regulačním plánu tato možnost využití této lokality není. Zeptal se, zda mu to někdo potvrdí. 

 

Ing. arch. Horký 

Momentálně se neschvaluje regulační plán, ale pouze posun zastavitelného území pro výrobu pro 

pivovar, což se týká propojky mezi Havlíčkovou ulicí a průpichem. Hala, o které se mluvilo dříve,       

v tom  území zůstává, je to jedna ze starších hal Juty. Momentálně není žádný jakoby regulační plán a 

funkční využití konkrétně pro tuto halu. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

99/4/4/2019 Podchod cyklostezky pod železniční tratí SŽDC 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 13.342.259,67 Kč a schvaluje uzavření 

smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města na vybudování „SO 61-19-104, t.ú. Přerov 
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- Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)“ pod železniční tratí SŽDC 

mezi statutárním městem Přerovem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, 

IČO: 70994234, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, s úpravou 

článku III. odst. 2 ve znění: Poskytovatel převede Dotaci v její celkové výši nebo postupně po 

částech vždy ve výši odpovídající zhotovitelem skutečně provedeným stavebním pracím na 

Podchodu cyklostezky, a to na účet Příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě do 14 

dnů ode dne, kdy mu bude doručena kopie faktury vystavené zhotovitelem na úhradu 

stavebních prací na Podchodu cyklostezky. Faktury budou vystavovány průběžně po dobu 

provádění stavebních prací na Podchodu cyklostezky v maximálně měsíčních intervalech, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 

účtech 

232 620,0 * + 13 342,3 245 962,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních  komunikací 0,0 + 13 342,3 13 342,3 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 20 465,1 * + 13 342,3 33 807,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Za klub SpP a Pirátů sdělil, že jednoznačně podporují tento návrh, v r. 2012 u této myšlenky stáli a byl 

by rád, aby to bylo uváděno a nebyla by to chlouba pouze stávajícího vedení. 

Myslí si, že bez iniciativy tehdejších zastupitelů SpP by se dnes o cyklopodjezdu vůbec nehlasovalo. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že za klub pro Prosperitu jsou pro tuto akci, protože si myslí, že doprava cyklisty do Předmostí 

z Přerova nebo do místních částí a zpět se výrazným způsobem zlepší. 

Přiklonil se k tomu, když se udělá tisková zpráva, zmínit okrajově, že víceméně na to navazují, to 

samé platilo v Újezdci týkající se suchého poldru, kdy byla tisková zpráva a vyběhal to p. Lepič a 

v podstatě vůbec nebyl zmíněn. 

Myslí si, že i v těchto věcech by mohli být trochu ohleduplní a takto se k tomu postavit. 

 

Ing. Prachař 

Skutečnost je taková, kdyby nebylo rekonstrukce železniční stanice Přerov II a nedošlo k sejmutí 

v rámci rekonstrukce svršku a zásahu do drážního tělesa, tak by ten podchod pro cyklisty nevznikl, 

protože se nedá dělat formou ražby, tunelem nebo jakýmkoliv jiným způsobem za železničního 

provozu. 
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Jejich součástí je i nadjezd v Dluhonicích, lávka pro pěší a pro cyklisty v Dluhonicích, kterou už 

úspěšně víc jak rok blokuje p. Ježík a kdyby to nedělal, tak dnes je udělaný nadjezd v Dluhonicích, 

možná současně s mosty na ulici Dluhonská. 

Co se týká tohoto podchodu, tak SŽDC záležitost vyprojektovala, vysoutěžila, uzavírá smlouvy se 

zhotovitelem, takže ta cena je naprosto korektní a objektivní. 

To, že se upravuje tato smlouva je naprosto v pořádku, protože v původním návrhu bylo to, že se 

dotace převede na SŽDC v okamžiku, kdy ji město dostane, tzn. neprodleně a v současné době není 

jasné, kdy ta stavba Přerov II začne. 

Je platné územní rozhodnutí po blokaci p. Ježíka a řeší se stavební povolení. Stavebním úřadem je 

drážní úřad nikoliv obecní stavební úřad, protože je to stavba na dráze. 

Podařilo se jim dohodnout, aby tento objekt, tzn. cyklopodchod , se vyjmul z toho celého stavebního 

řízení Přerov II a byl posuzován jako samostatný objekt. 

Dnes bylo vydáno stavební povolení na tento objekt a čeká se na nabytí právní moci. 

Maximálně to podporuje. 

 

JUDr. Lichnovský 

Z FV byla tato akce jednoznačně podpořena a upřesnění je ještě mnohem transparentnější. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Když se zde zmiňuje podjezd, tak zde byly na začátku dotazy na semafor na křižovatce – už je 

v provozu. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že poděkování patří všem zastupitelům, kteří zde sedí, poděkování patří lidem, kteří 

v zastupitelstvu nebyli a kolem toho běhali. 

Pokud zastupitelstvo schválí a povede se to zrealizovat, tak město čeká doprojektování, majetkoprávní 

dořešení dvou přivaděčů, které k tomuto tubusu povedou.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 
 

5. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

100/4/5/2019 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol                     

s ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování níže uvedených schválených projektů základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem z Výzvy č. 13/2017 na podporu zajištění realizace ozdravných 

pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší 

vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky, a to z rozpočtu statutárního města 

Přerova pro rok 2019 v celkové výši 1.336.200 Kč: 

 

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Badatelské putování 

labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“ ve výši 150.000 Kč, 
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 Základní škola Přerov, Svisle 13, IČ: 47858052, projekt s názvem „Modré nebe“ ve výši 238.000 

Kč, 

 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, projekt s názvem „Mravenčí dobrodružství“ 

ve výši 135.800 Kč, 

 Základní škola Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, projekt s názvem „Naší přírodou“ ve výši 

224.000 Kč, 

 Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 

45180083, projekt s názvem „Děti Komenské chrání přírodu“ ve výši 288.400 Kč, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Příroda je i náš dům“ ve 

výši 300.000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

245 962,3* + 1 336,2 247 298,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po ůpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 1 336,2 1 336,2 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 40 984,0* + 1 336,2 42 320,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál prošel Finančním výborem a byl jednomyslně doporučen ke schválení. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

101/4/5/2019 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů 

speciálního pedagoga Základní školy Přerov, Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, 

Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro období 5/2019 až 8/2019, a to z rozpočtu statutárního 

města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný 

kalendářní rok. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.04.2019 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

102/4/5/2019 Prodloužení smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 

školami a soukromou základní školou    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/364/2012 ze dne 21. 5. 2012, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's 

school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako 

příjemcem,  

 

Dodatek č. 2 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 100.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 33.333 Kč 

a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 66.667 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/363/2012 

ze dne 21. 5. 2012 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 340.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě                

o poskytnutí této dotace číslo SML/345/2013 ze dne 25. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Speciální mateřská škola A & J s.r.o.,          

IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem,  

 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 340.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 113.333 

Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 226.667 Kč,  

 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/475/2013 

ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

poskytnutí této dotace číslo SML/346/2013 ze dne 25. 4. 2013, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov, jako předávajícím a společností Základní škola a Mateřská škola Sluníčko 

s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 

237/1, jako příjemcem,  

 

Dodatek č. 1 bude upravovat: 

 poskytnutí dotace příjemci ve výši 350.000 Kč na období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020,  

 termíny poskytnutí dotace, a to na období září až prosinec 2019 do 15. 10. 2019 ve výši 116.667 

Kč a na období leden až srpen 2020 do 15. 2. 2020 ve výši 233.333 Kč,  
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 prodloužení provázanosti nájemního vztahu dle smlouvy o nájmu a výpůjčce číslo SML/476/2013 

ze dne 29. 4. 2013 a poskytnutí předmětné dotace a jejich případných vratek do 31. 8. 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření dodatků smluv o 

poskytnutí dotace dle bodů 1, 2 a 3 usnesení v oblasti samostatné působnosti a k jeho uzavření 

a podpisu, 

 

5. schvaluje poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do: 

 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, Přerov I 

– Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 

2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, 

Lipník nad Bečvou I - Město, Loučská 237/1, 

 

v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek jako 

žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na dobu určitou od 

1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky zapsané do jmenovaných 

škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

6. schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání závazků mezi statutárním městem Přerov, jako 

předávajícím a společností Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 

25366564, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Předmětem 

výše uvedené smlouvy je zveřejnění smlouvy o poskytnutí dotace č. SML /364/2012 včetně 

dodatku č.1v registru smluv, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

7. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření smlouvy o vypořádání 

závazků v oblasti samostatné působnosti a k jejímu uzavření a podpisu. 

 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Doplnila p. náměstka Koubu a požádala zastupitele, aby tento materiál podpořili, protože se jedná o 

školy, které nabízí speciální služby pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Jako ředitelka školy ví, jak tyto instituce, jsou velmi významné a je ráda, že se město k tomu takto 

postavilo, podpořit tyto školy. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 



36 

 

 

103/4/5/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

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

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

na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Mistrovství České republiky 

juniorů v sálové cyklistice v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

416,8 - 8,0 408,8 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

0,0 + 8,0 8,0 

 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Tento i následující materiál prošly Finančním výborem, kdy se usnesli, že oba materiály doporučují ke 

schválení vzhledem k výším individuálních dotací, o které tyto subjekty žádají. 

 

 

Ing. Hrabina 

Upozornil na to, že se v podstatě zase jedná o nestandardní postup mimo standardní žádosti o dotaci. 

Samozřejmě jako klub pro Prosperitu toto podpoří, nicméně upozornil na to, že v minulém volebním 

období a jsou tady radní, kteří tvrdě bojovali pro to, aby tyto dotace mimo se neděly a teď je sami 

předkládají. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Ujistil, že bojují i nadále. V tomto případě pořadatel tvrdí, že nevěděl, že tato akce proběhne, což je 

jistá polehčující okolnost. Navíc oni žádali o vyšší částku a ta jejich žádost byla posouzena stejnými 

parametry, jako jsou posouzeny všechny ostatní žádosti a na základě těchto parametrů byla právě 

ponížena na tuto částku. Ujistil, že v opačném případě by pro to také ruku nezvedl. 

V současné době řeší, jakým způsobem upravit ten systém tak, samozřejmě nelze zabránit tomu, aby 

ty žádost přestaly chodit, budou vždycky chodit, ale zabývají se teď tím, jak to vyřešit, jak k těmto 

žádostem přistupovat a jakým způsobem posuzovat zda tu dotaci ano nebo ne. 

Je to velmi komplikovaná záležitost. 

Pokud se má připravit nějaké pravidlo, tak musí být spravedlivé a hlavně musí být objektivní a nikoliv 

subjektivní, což je kámen úrazu, proč je to složité. 



37 

 

Rádi uvítají jakékoliv náměty jakým způsobem to řešit z řad všech zastupitelů, ale i veřejnosti. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Zaprotestoval proti nesystémovosti. Komise školství a sportu dala rámec individuálním dotacím oproti 

lidové tvořivosti, která zde byla v minulém volebním období, tzn., kdy se hlasovalo spíš podle 

sympatií, ale ne vždy. 

Sdělil, že má čisté svědomí, že v rámci Komise školství a sportu si stanovili takto pravidla, že budou 

posuzovat jednotlivé žádost v porovnání s ostatními tak, jako kdyby do grantové žádosti přišla 

v listopadu 2018. Právě proto, byly z těch 15 poníženy, protože byly otaxovány, žádosti dostaly body a 

snížilo se jim to na 8 tisíc Kč. 

Stejně tak zde byli i ti kuželkáři, kteří dostali méně peněz, než žádali. 

Domnívá se, že systém není spravedlivý, není úplně ideální, ale zatím funguje a je to už několikátá 

žádost a vzápětí bude následovat stejná, kdy se řídí určitými pravidly, určitým systémem. 

Jestli přijde někdo na něco lepšího, tak klidně přijďte s nápadem, ale věřte, že Komise školství a 

sportu se bude znovu grantovým programem zabývat a pokusí se minimálně 2 kritéria znovu trošičku 

obměnit, aby to bylo ještě víc objektivnější. 

 

Mgr. Netopilová 

Má kacířský návrh, a to, nezabývat se už těmito věcmi. 

Je přesvědčená o tom, že všechno, co mohlo být vymyšleno, tak už bylo vymyšleno. Nahodilé žádosti 

budou vždycky, a pokud se pořád budou vymýšlet nové a nové zásady a podzásady. 

K objektivitě jako příklad uvedla, že na Komisi sociální a zdravotní a pro nakládání s byty byla 

šokovaná, kdy většina žádostí byla vyřizována přes papíry, tak najednou tam přišli dva žadatelé 

osobně na tuto komis s odůvodněním, že to bylo na poslední chvíli. Je to naprosto nerovné, co se týče 

přístupu a takto to nejde. 

Proto požádala, aby se raději nic neinovovalo. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Systém je zatím ten nejlepší, který schválili, co se týče žádostí. 

Co se týká těch sociálních věcí – bez komentáře. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

104/4/5/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – KSK Limit, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací extrémního překážkového závodu GEROY v roce 

2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací dětského extrémního překážkového závodu GEROY 
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KIDS v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

3. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 3 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem KSK Limit, z.s., IČ: 

04995619, se sídlem U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu 

nákladů spolku spojených s organizací extrémního překážkového závodu GEROY 

GAUČINK v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2019 

 

4. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávních smluv o 

poskytnutí dotace dle bodů 1, 2 a 3 tohoto usnesení, 

 

5. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. 

 (individuální dotace) 

408,8 * - 39,0 369,8 

3419 610  Ostatní tělovýchovná činnost 

 (individuální dotace) 

8,0 * + 39,0 47,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Netopilová 

Pobavilo ji, že takovýmto marginálním finančním částkám věnuje p. Kouba takovou pozornost. A jiné 

věci, jako „Zemník Žeravice“ by prošly bez povšimnutí, pokud by se do těchto věcí nepustili. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Vysvětlil proč toto je na zastupitelstvu a zemník ne. Důvod je jednoduchý, protože přišla žádost, 

kterou se musí zabývat zastupitelstvo. 

Vrátil se k tomu, jak p. Netopilová řekla, že by se neměl brát na tyto extra došlé žádosti zřetel. I to je 

samozřejmě řešení. 

Vzpomněl, jak před několika lety se mažoretky dostaly na ME nebo MS a žádaly dotaci 10 tisíc Kč, 

dotace jim byla smetena ze stolu, právě z těchto důvodů, protože se nebral zřetel na žádost, která přišla 

pozdě. Na těch 10 tisíc a daleko víc se jim složili občané, kteří se styděli za své zastupitelstvo. 

Zeptal se, zda se chce, aby se občanům dával takovýto signál, že lidé, kteří dělají něco na víc a někdy 

skutečně jsou opodstatněné důvody, že ta žádost přijde pozdě. Znovu se zeptal, zda chtějí dávat lidem 

najevo, že zastupitelstvo nemá zájem o lidi, kteří dělají něco na víc. 

Naopak, jsme rádi za každého člověka, který dělá něco pro život v tomto městě a skutečně v některých 

případech, je přesvědčený, že ty opožděné žádosti mají své opodstatnění. 

 

p. M. Dostál 

Připomenul p. Netopilové její vymalování průjezdu, kdy zdarma dostala ne laciné barvy na to, aby to 

tam se studenty vymalovala, a kdyby se on o to nezajímal, tak to projde bez povšimnutí. 
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Ing. Symerský 

Vyjádřil svůj názor, že diskuse k tomuto bodu byla zcela vyčerpávající a mohli by už přistoupit 

k hlasování. 

 

občan p. A.S. 

Představil se jako organizátor této akce. Omluvil se, že jeho žádost byla podána tak pozdě, důvodem 

bylo, že spletl termín s Olomouckým krajem, protože bývá často mimo ČR jako kameraman. 

Žádal o větší částku, ale bude rád za každou částku. Organizovat takovouto akci je velice náročné, je 

to minimálně půlroční příprava. Jde do toho zhruba 80 dobrovolníků. O tuto akci je poměrně velký 

zájem, přijíždí sem i týmy ze Slovenska, z Polska, loni tu byl tým z Rakouska. Letos se očekává nad 

tisíc závodníků z okolních států včetně ČR. 

Pořádá ještě Přerovské kopky, Geroy, v říjnu přibude další akce v Beňově, úzce spolupracuje 

s okolními obcemi. 

Pozval všechny, aby na závod přišli a zažili tu atmosféru. 

 

Ing. Galeta 

Podal protinávrh na zvýšení této dotace na 50 000,- Kč. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety: 4 pro, 7 proti, 23 se zdrželo, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu : 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 
 

6. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

105/4/6/2019 Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 

Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 9 je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

PŘESTÁVKA: 18:17 – 18:32 
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7. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

 

106/4/7/2019 Rozpočtové opatření č. 25  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

 

JUDr. Lichnovský 

Vyjádřil se za Finanční výbor – body 7.1 – 7.4, paní náměstkyně spolu s vedoucí odboru ekonomiky 

jim pregnantně vysvětlili veškeré jejich dotazy, a proto doporučili, aby všechny tyto návrhy byly 

schváleny. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

107/4/7/2019 Rozpočtové opatření - převody - akce nad 500 tis. Kč včetně 

projektových dokumentací 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Zarazila ho částka 23 milionů Kč na rekonstrukci školního hřiště ZŠ Za Mlýnem, protože když se asi 

v březnu loňského roku bavili na zastupitelstvu, tak se schvalovala investice ve výši 17 milionů Kč, 

takže tato investiční akce pořád bobtná, proto se zeptal, proč je tam 23 milionů Kč, když bylo 

schváleno 17 milionů Kč. 

Upozornil na projektové dokumentace - srovnání projektové dokumentace „Dostavba Domova pro 

seniory – pavilon G“ je 4 300 tisíc Kč, zahrnuje to územko, stavebko, prováděčku a pro stavební 

povolení a prováděčku a inženýrskou činnost na akci „Objekt Strojař“ je pouhé 3 200 tisíc Kč, 

přičemž je Strojař 3x větší a ještě se jedná o rekonstrukci. Takže až se jednou bude o Strojaři jednat, 

tak tato částka je absolutně nedostatečná a navíc neobsahuje ani studii, natož architektonickou soutěž, 

kterou klub SpP a Piráti stále prosazují. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Přečetl část důvodové zprávy, že se jedná o výdaje na akce nad 500 tisíc Kč včetně projektových 

dokumentací, které byly obsaženy již v rozpočtu r. 2018 a nebyly čerpány vůbec či pouze částečně. 

Tzn., že částka 23 milionů na hřiště byla již obsažena v rozpočtu 2018. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zastupitelstvo to navýšení projednávalo a jediný zásadní odpůrce byl zde přítomný zastupitel a 

zastupitelstvo to navýšení schválilo opravdu ze 17 milionů na 23 milionů Kč a domnívá se, že to bylo 

schváleno právě i hlasem p. zastupitele Horkého. 
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Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

108/4/7/2019 Rozpočtové opatření - převody 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

109/4/7/2019 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

110/4/7/2019 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení Městského zastupitelstva v Přerově č. 174/13/4 ze dne 07.09.2000, 

 

2. schvaluje krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a následné prodeje produktů peněžního trhu do 

maximální výše 300 mil. Kč v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků, 

 

3. pověřuje těmito nákupy a prodeji odbor ekonomiky. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že i tento materiál prošel Finančním výborem a bylo doporučeno, aby byl schválen. 

Domnívá se, že se jedná pouze o technikálii, původních 100 milionů jako limit pro Finanční výbor se 

zvedá na 300 milionů, kdy paní náměstkyně vysvětlila, že se bude jednat spíše o konzervativní 

operace a deriváty, proto by z tohoto neměl žádnou obavu. 

 

p. Pospíšilík 

Připojil se k p. Lichnovskému, který potvrdil, že jsou to konzervativní investice, kde to riziko ztrát je 

poměrně nízké. Dnes jsou bohužel úroky v bankách tak nízké, že nepokryjí inflaci. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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111/4/7/2019 Dotace pro Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje na vybavení 

jednotky na centrální požární stanici Přerov - pořízení záchranářské 

čtyřkolky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, 

IČ:70885940, na pořízení záchranářské čtyřkolky. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. 

 (rezerva) 

75 983,3 * - 300,0 75 683,3 

5511 110  Požární ochrana - profesionální 

část 

0,0 + 300,0 300,0 

* 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 33 807,4 * + 300,0 34 107,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál prošel Finančním výborem a jednomyslně ho doporučil ke schválení. 

Dle jeho zkušeností s hasiči jak dobrovolnými, tak profesionálními a vzhledem k tomu, že spousta 

projektů u nich podléhá vícezdrojovému financování, tak tento projekt podporuje. 

 

Ing. arch. Horký 

Domnívá se, že pokud to má sloužit na celém území ORP a Přerov bude v podstatě jediným 

donátorem, tak by ta částka měla být trošku nižší. 

Proto podal protinávrh na snížení dotace na 150 tisíc Kč, tedy na stejnou částku jako v loňském 

roce. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Částka je podstatně nižší, protože,  když přišel Hasičský záchranný sbor s tou žádostí na vedení města, 

tak původně ta částka byla hrubě přes milion Kč, protože požadovali na terénní vozidlo. 

Vystoupili v tom duchu, že je to pro celé ORP a město nebude jediné, kdo bude milionem dotovat 

celou akci. HZS potom upravil svou žádost a požádal o tuto částku. 
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Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 8 pro, 10 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval,                

1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, 

Ph.D.) 

 

 

112/4/7/2019 Mimořádná dotace - podpora de minimis Pekárna Racek, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 120.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2019 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o. se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2019 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 
 

8. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

 

113/4/8/2019 Demolice bytového domu č.p.1573, Velké Novosady, Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

    rozpočet      

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

247 298,5 *  + 25 000,0 272 298,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

   rozpočet      

po úpravě 

3745 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210469 

 - Demolice objektu 1573, Velké Novosady, 

Přerov) 

0,0 + 25 000,0 25 000,0 
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2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Demolice objektu 1573, 

Velké Novosady, Přerov, dle důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR na podporu revitalizace území v r. 2019, 

podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na projekt "Demolice 

objektu 1573, Velké Novosady, Přerov", dle důvodové zprávy, 

 

4. schvaluje projekt následného využití území po demolici, dle přílohy č. 2, 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že dlouhodobě s tímto záměrem zbourat Chemik nesouhlasí, budova svým obalem je špatná, 

ale statika je v pořádku a pokud by se našel soukromý investor, tak si myslí, že by se budova mohla 

ještě prodat. Dnešní hluková zátěž zmizí dostavbou D1 a mohou v této nemovitosti bydlet slušní lidé, 

tak jako v těch vedlejších nemovitostech. 

Náklady na demolici 25 milionů, dle jeho informací bude odstranění výměničky 3,5 milionu Kč, 

pokud by byl prodej od 18 do 20 milionů, možná víc, tak je něco přes 50 milionů, a myslí si, že by 

město nebylo dobrým hospodářem, kdyby toto dopustilo. 

Proto podal protinávrh na 1. neschválení úpravy rozpočtu a na 2. neschválení záměru zadat 

veřejnou zakázku, body 3. a 4. Zrušit. 

 

Ing. Vrána 

Zopakoval, že na 33. zasedání ZM rozhodli o demolici tohoto domu a pověřili RM zajištěním 

demolice a následně RM 25.1.2018 uložila Odboru řízení projektů a investic zajistit zpracování 

projektové dokumentace pro provádění bouracích prací. 

Město Přerov posledních 5 let bojuje s byznysem s chudobou velmi účinně, bylo zde 800 osob a 300 

z nich bylo mimopřerovských, nyní je v ubytovnách o více než polovinu méně na 350 a z toho počet 

mimopřerovských klesl rovněž o více než polovinu. Někteří lidé, co opustili ubytovny, se odstěhovali 

do bytů v Přerově, ale mnozí z nich zejména ti mimopřerovští město Přerov opustili. Tento trend je 

jednoznačně příznivý. 

Sdělil, že dál bude podporovat tuto aktivní politiku proti ubytovnám a byznysu s chudobou na území 

města Přerova. 

Připomenul, že zde na zastupitelstvu před třemi lety řekl, že by se mělo uvažovat o demolici Chemiku 

a žádné riziko ubytovny zde již nikdy nebude. Okolo Chemiku chodí jako mlsní psi spousty majitelů 

ubytoven, kteří to chtějí koupit, zrekonstruovat a nacpat tam další desítky nepřizpůsobivých. Už tehdy 

lidé z okolních domů posílali stížnosti na neúnosné soužití s obyvateli z ubytoven. I když je to lokalita 

na kraji Přerova, žijí tam normální a slušní lidé, kterým provoz ubytovny zásadně vadil. 

Celý ekonomický návrh je postaven na možnosti získání dotace na demolice v sociálně vyčleněných 

lokalitách. Může se získat 50%, maximálně 10 milionů Kč. Nikdo nechce demolovat Chemik za 25 

milionů. V případě, že by přišla vhodná nabídka a bude dotace, tak je možnost kdykoliv zrušit 

výběrové řízení před podepsáním smlouvy, tak by se mohlo třeba demolovat v rozmezí 8 nebo 12 

milionů. 

V případě získání dotace bude jednoznačně pro demolici Chemiku. 

 

Ing. Prachař 

Je dobře, že město tomuto byznysu učinilo přítrž a nevznikají další nové prostory k tomuto podnikání. 

Sdělil, že jednoznačně podporuje bourání jakýchkoliv takových objektů, které by mohly přivést zpátky 

těch pár set lidí, kteří město už opustili. 

Náklady vzejdou až z nějaké soutěže, když se podívají, kolik se tu staví dopravních staveb a jaké 

množství násypů bude potřeba dovézt do města Přerova, tak možná varianta celé likvidace by mohla 

vyústit i v jednání se stavebními firmami, které by si to rády rozebraly a uspořily si vlastní finanční 

náklady na dovoz stavebního materiálu do násypů. 
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p. Pospíšilík 

V současné nemovitosti žádná ubytovna není a je přesvědčen o tom, že existují vlastníci, kteří chtějí 

ubytovávat slušné normální lidi. 

Nechce z toho žádnou ubytovnu, není to jejich cílem. Cílem je, aby se nebourala budova, která může 

sloužit jako hodnotou k normálnímu bydlení pro slušné lidi. 

Myslí si, že se neudělalo všechno pro to, aby se budova prodala slušnému zájemci. 

 

MUDr. Trhlík 

Charakter města něco stojí, peníze v rozpočtu jsou. Snaha města Přerova, kterou nastoupilo město před 

pěti lety je naprosto chvályhodná. Tzn., využít prostředky, které jsou, dát městu charakter, vrátit ho 

tam, kde bylo a nevytvářet podmínky pro přistěhování občanů, kteří městu ten charakter kazí. 

Podporuje záležitost se Chemiku zbavit, protože je ve vyloučené sociální lokalitě a extra žádný slušný 

člověk tam bydlet nebude, omluvil se těm, kteří tam bydlí. 

 

Ing. Hrabina 

Myslí si, že riziko, že sem přijdou lidé, kteří vydělávají na nájmech, by odpadlo, kdyby si objekt 

nechalo město. 

Koalice, která teď městu vládne, měla ve svém programovém prohlášení vybudování průmyslové 

zóny. Pokud se průmyslová zóna někdy uskuteční, tak se pak možná budou marně hledat místa pro 

bydlení pro lidi, kteří tam budou pracovat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Měl připomínku k p. Pospíšilíkovi – předložený protinávrh v zásadě nedává moc smysl, kdy sice se 

neschválí příprava výběrového řízení, ale pořád je v platnosti rozhodnutí 33. zastupitelstva z minulého 

funkčního období, které zavázalo radu k tomu, že ten dům má jít k zemi, a že rada má postupovat tak, 

aby ta demolice byla. 

Tato připomínka znamená, že pokud má p. Pospíšilík jiný názor a neměla by být ta demolice, tak by 

bylo dobré doplnit protinávrh o revokaci tohoto usnesení, protože i když to neschválí, tak záměr o 

demolici bude stále běžet a pokračovat dál, dokud nebude zrušeno toto usnesení. 

 

Ing. Střelec 

V r. 2017 zastupitelstvo po dlouhé diskusi odsouhlasilo demolici tohoto objektu. Rada zadání splnila a 

přišla s návrhem na zadání veřejné zakázky na tuto demolici a p. Pospíšilík tady navrhuje zrušit. 

Tady se ale nebaví o usnesení zastupitelstva, které je dané, není revokované. Rada přichází s realizací. 

Takže by se to mělo zrealizovat, protože pak by bylo pokaždé jedno zastupitelstvo, které schválí, další 

revokuje, pak zase schválí a pořád dokola. 

Jak zde řekl p. Vrána, že rada také není nadšená s rozpočtem kolem 25 milionů Kč, ale je tam pojistka, 

že v případě neobdržení dotace, tak se o tom bude ještě jednat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Je právem každého zastupitele revokovat jakýkoliv návrh na usnesení, a případné usnesení, které je 

964/33/3/2017 může zrušit jakékoliv další zastupitelstvo. 

 

 

Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka: 7 pro, 16 proti, 8 se zdrželo, 3 nehlasovali,                           

1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 26 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven              

(Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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114/4/8/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy budovy 

Jasínkova 17, Přerov“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Stavební úpravy budovy Jasínkova 17, Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

9. RŮZNÉ 

 

115/4/9/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci. 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Prachař 

Pochválil, že tento návrh znamená rozšíření dopravní obslužnosti zejména místních částí, takže se 

zvyšuje frekvence. Cílem, kdy zastupitelstvo, rada, vedení města by měli činit všechno ku prospěchu 

občanů. 

Na druhou stranu všichni z médií ví, jak vypadají kauzy dopravy v krajích různě uzavřených smluv a 

jejich navyšování, i z rozhodnutí vlády o úpravách cen platů řidičů, tak se zeptal, zda uzavřená 

smlouva s provozovatelem dopravy dneska umožňuje uzavření takového dodatku, aby se nedopustili 

některých záležitostí ve vztahu k zadávání veřejných zakázek, zda to p. uvolněný radní prověřil. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Tato smlouva byla uzavřená v r. 2017, město tím vychází vstříc místním částem a dotuje v podstatě 

Olomouckému kraji místní části, kde autobusová doprava nezajíždí. 

Není jenom město Přerov, které přistupuje k tomuto dodatku. Předpokládá, že pokud tento materiál 

prošel radou i zastupitelstvem, tak prošel i oddělením právním, a proto se to může schválit. 

 

Ing. Kočicová – vedoucí Odboru evidenčních správních služeb a obecního ŽÚ 

Uvedla, že smlouva je uzavřená krajem na 10 leta a tak, jako tato smlouva, obsahuje ujednání o 

možném přepočtu ceny dopravního výkonu, v odůvodnění je to napsáno. Cena dopravního výkonu je 

pro celý Olomoucký kraj zvednutá tak, jako pro město Přerov. Změna, jak uvedl Ing. Navrátil je i 
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v rozsahu kilometrů, které se upravovaly jednak po 1.1. loňského roku, kdy bylo zjištěno, že po 

reorganizaci této krajské dopravy, byl nedostatek spojů na území města Přerova, co se týkalo místních 

částí. Pak je to také způsobeno tím, že každý kalendářní rok má jiný počet pracovních dnů a jiný počet 

svátků, kdy je rozsah dopravní obslužnosti jiný 

 

Ing. Prachař 

Pochopil to tak, že smlouva, která byla uzavřená v r. 2017, nám umožňuje uzavřít takovýto dodatek 

aniž, pokud pro něj budou hlasovat, by se dopustili, co je na hraně zákona o zadávání veřejných 

zakázek. 

Pochopil to tak, že jim nic nebrání takovýto dodatek s navýšením ceny za dopravní obslužnost 

odsouhlasit. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

116/4/9/2019 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 

policie Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov, jako dárcem, a Filipem Duchoněm, nar. 20.5.1994, bytem Janovice 514, 739 11 

Janovice, jako obdarovaným, na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města 

Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50.000,-Kč v souladu s podmínkami 

stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne 

23.4.2018 usnesením č. 1106/38/7/2018. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

117/4/9/2019 Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů 

Výboru pro místní části 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy místních výborů v následujících 

místních částech s účinností od 1. 3. 2019 takto: 

 

ČEKYNĚ: Ing. Bohumír Střelec - předseda, Miloslav Kolský, MVDr. Pavel Rousek, Adam Obzina, 

Jindřich Švestka 

 

DLUHONICE: Oldřich Boráň - předseda, Jaromír Metelka, Radek Zlámal, Simona Bouchalová, Ing. 

Rostislav Hlávka 

 

HENČLOV: Petr Laga - předseda, Roman Šrom, Martin Jemelka, Naděžda Valachová, Aleš Vohnický 
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KOZLOVICE: Mgr. Jolana Čechová - předseda, Martin Jemelka, Alena Vyplelová, Ing. Ludevít 

Kadák, Stanislav Jemelka 

 

LOVĚŠICE: Eva Hrutkaiová - předseda, Přemysl Fučík, Dana Kováčová, Dana Svobodová, Kamil 

Engel 

 

LÝSKY: MUDr. Libor Slováček - předseda, Vendula Hluzínová, Vladimír Skopal, Jiří Odstrčil, Matěj 

Slováček 

 

PENČICE: Ludmila Štefanová - předseda, Daniel Studenka, Milan Volčík, Mgr. Alena Horáková, 

Miloslav Šváček 

POPOVICE: Ing. Jiří Mašek - předseda, Vladimír Pavlištík, Vladimír Röss, Josef Venský, Radek 

Tichý 

 

PŘEDMOSTÍ: Ing. Tomáš Dostal - předseda, Lada Crhová, Mgr. Miroslava Švástová, Svatava 

Doupalová, Bc. Petra Trlidová 

 

ÚJEZDEC: Radomil Lepič - předseda, Břetislav Vystavěl, Bc. Jitka Stoklásková, Marek Hanzlík,     

Bc. Kristýna Čechová 

 

VINARY: Vladimír Machura - předseda, Ing. Zdeněk Navrátil, Mgr. Petra Kamelandrová, Šárka 

Vodáková, Veronika Nohavicová 

 

ŽERAVICE: RNDr. Ludmila Landsmannová - předseda, Jiří Hanák, st., Tomáš Zaoral, Jana 

Ščepitová, Jana Dostálová 

 

2. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou Výboru pro místní části, zřízeného 

usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 31/2/7/2018 - Ing. Bohumíra Střelce a jmenuje 

organizačního pracovníka Ing. Danielu Novotnou, a to s účinností od 1. 3. 2019. 

 

3. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru pro místní části, zřízeného usnesením 

Zastupitelstva města Přerova č. 31/2/7/2018 takto: 

Ing. Bohumír Střelec, Oldřich Boráň, Petr Laga, Mgr. Jolana Čechová, Dana Svobodová, MUDr. 

Libor Slováček, Ludmila Štefanová, Ing. Jiří Mašek, Bc. Petra Trlidová, Radomil Lepič, Ing. Zdeněk 

Navrátil, Ing. Daniela Novotná a RNDr. Ludmila Landsmannová, a to s účinností od 1. 3. 2019. 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

Požádal, protože v Lýskách došlo ke změně, tak v bodě 2. podal pozměňující návrh, aby jako člen 

Výboru pro místní části nebyla paní Vendula Hluzínová, ale aby tam byl jako kandidát pan 

MUDr. Slováček. 

 

Ing. Galeta 

Podal návrh na zrušení výboru v Předmostí vzhledem k nízké účasti, kdy je tam asi 3,5 tisíc voličů 

a k volbám přišlo kolem 50 nebo 60 lidí, čímž občané dali najevo, že o výbor nemají zájem. 

 

Mgr. Navařík – faktická 

Zeptal se, zda je k dispozici rezignace paní Hluzinové, a zda byl p. Slováček „pod čarou“. 
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p. Pospíšilík 

Byla zde narážka, že k volbám přišlo v Předmostí málo lidí, a mu desítky lidí říkalo, že o volbách 

nevěděli, že se to dozvěděli na poslední chvíli a víceméně po volbách. 

V ostatních místních částech je místní rozhlas, 2x se to vysílalo, lidé to věděli, ale v Předmostí se o 

tom dozvěděli na poslední chvíli. 

Myslí si, že by bylo lepší příště dostat kampaň mezi lidi dřív.  

 

primátor Ing. Měřínský 

Nesouhlasí s tím, že o volbách nebylo dostatečným způsobem informováno a myslí si, že bylo 

informováno maximálním způsobem. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Podala návrh, aby se toto usnesení nehlasovalo un block, ale aby každá část byla hlasována 

samostatně – body 1., 2. a 3. 

 

MUDr. Slováček 

Nejedná se o změnu složení pětičlenného výboru v Lýskách, jedná se o zástupce, který bude 

zastupovat Výbor pro místní část Lýsky v nadřazeném výboru pro místní části zřizovaném 

zastupitelstvem. Byl v komunikaci s paní Hluzínovou telefonicky, seznámil ji s tím, že je tam napsaná 

a ona se mu omluvila, že z rodinných důvodů by se  nemohla účastnit pravidelných schůzí tohoto 

výboru. 

 

p. Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

Informace týkající se těchto voleb zaregistroval a je paradox, že v podstatě hned po volbách, kdy ho 

někteří občané oslovili s tím, že si přečetli, že proběhli volby. 

Vyhlašování voleb bylo zveřejněno ve všech dostupných medií na webu, na facebooku. Několikrát 

poskytoval rozhovor k této věci p. primátor i on do kabelové televize, která to měla i v infotextu, 

několikrát se to opakovalo ve zprávách, stejně tak těsně před těmi volbami a navíc samozřejmě do 

všech domácností rozeslali informační leták, kde žádali občany o poskytnutí nominací s tím, že tam 

byla informace, že volby proběhnou 1.2. Tento leták byl roznesen prostřednictvím České pošty, ověřil 

si osobně v Předmostí na ulici Hranická i Prostějovská, že to bylo doručeno do schránek občanům. 

Když se občanů ptal, jestli se dívali na kabelovou televizi, jestli si přečetli webové stránky, tak řekli, 

že ano, ale až po proběhlých volbách. V tiskových aktualitách na webových stránkách proběhly tyto 

informace minimálně 3x. V ostatních místních částech to bylo i prostřednictvím rozhlasu, což bohužel 

v Předmostí nejde, ale na vývěsce to viselo. Dostal informaci, že na vývěsce byl sdělen výsledek voleb 

a když upozornil, že hned vedle byla písemná informace, že volby mají proběhnout, tak bylo řečeno, 

že to neviděli, a přitom to bylo vedle sebe. To, že nebyla informovanost v Předmostí, je možné. 

Takže si myslí, že Výbor místní části v Předmostí pracuje velmi dobře, občané jsou s ním spokojeni a 

v podstatě si ani žádnou změnu nežádali, což je také jedno z možných vysvětlení, které zaznělo od 

občanů, že v Předmostí žádné extra problémy nejsou, co potřebovali, to výbor vyřídil, tak proč by 

k volbám chodili. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Také si myslí, že informovanost o volbách v místních částech byla naprosto dostatečná a zkušenosti 

z Dluhonic ukazují, že pokud lidé mají opravdu zájem, co se v obci děje, tak ta volební účast je tam 

výrazně jiná  

 

Ing. Galeta 

Volební účast v Předmostí byla velmi nízká a vzhledem k počtu voličů si netroufá říct, že mandát 

výboru je takový, aby výbor existoval. 

Sice p. Daněk řekl, že výbor pracuje dobře, proto lidi nešli k volbám, on si zase myslí, že výbor 

pracuje špatně a lidi si myslí, že je k ničemu, proto k těm volbám pravděpodobně nešli. 

Jestli to má být volený orgán, tak by měl mít vyšší účast, byly to asi 2%. Zeptal se, zda Předmostí 

vůbec potřebuje výbor, protože je to město, výbor je tam úplně zbytečný. 
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p. Zdeněk Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

Dodal, že volby členů místních výborů jsou jakousi raritou, kterou město Přerov pořádá. Upozornil, že 

členy místních výborů volí zastupitelstvo. Takže provádí navíc, že pomáhají občanům a místním 

výborům v tom, že si mohou navrhnout své vlastní kandidáty, a to, že nemají mandát od občanů, 

neznamená, že nemohou mít mandát od zastupitelů. 

 

občan – p.B.P. 

Sdělil, že dřív bývaly nástěnky v místních částech a ještě dříve byl obecní bubeník, který chodil po 

obci a vybubnovával určitou vyhlášku. 

Pochybuje, že v Předmostí je někde úřední místo nebo místo tzv. obvyklé, v Přerově je to na určitém 

místě, takže pochybuje, že by se tam někdo z Předmostí nebo např. Žeravic šel podívat. Věří tomu, že 

spousta občanů o tom vůbec nevěděla a dle jeho informací kampaň v Předmostí byla velmi špatná. 

 

Ing. T. Dostal 

Nikoho k volbám nedonutí, je to věc a názor každého občana. Když sami pořádali volební kampaň, tak 

měli problémy s Českou poštou a s jejím doručováním v jiných místních částech na území Přerova, 

takže si dokáže představit, že mohlo dojít, např. konkrétně v Předmostí k nějakému selhání 

v některých ulicích nebo v některých částech. 

Věří, že město, jak na svých stránkách, všude, kde mohlo, v kabelové televizi, informovalo. Občan, 

který má zájem, si informaci najde a k volbám dojde. 

Místní část v Předmostí má svou nástěnku, je to přímo vedle pošty, informace se tam pravidelně 

vyvěšují a ví, že ty informace tam visely. 

K volební účasti není co říct, nikdy tam nebyla vysoká, tentokrát je bohužel historicky nejnižší. 

V historicky dřívějších volebních obdobích se občané navrhli, že chtějí pracovat v místním výboru a 

byli zvoleni zastupitelstvem, v posledních asi 3 volebních obdobích už probíhají tyto nominace a 

volby občanů v těchto místních částech a výsledek voleb se potom předloží do zastupitelstva, které to 

následně potvrdí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že v Předmostí je elektronická úřední deska, na které jistě informace, že jsou volby, byla. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Musí souhlasit s tím, že i k němu se dostali informace od občanů z Předmostí, že o těch volbách 

nevěděli, nebo že si stěžovali, že se k nim ty informace nedostaly. 

Také se tím zabývali a je to pro něj záhada. Skutečně ty informace byly na webových stránkách města, 

v novinách, v Přerovských listech, na facebooku, na výlepových plochách. Volební účast občanů klesá 

a opravdu nevidí, co město udělalo špatně. Myslí si, že město využilo všechny kanály, které mělo a 

pokud by někdo věděl o něčem konkrétním, tak by to byla strašně užitečná informace. 

 

RSDr. Nekl 

Pan Daněk už řekl, že je to svým způsobem pomocný akt, a navíc rozhoduje zastupitelstvo o složení 

výboru. Ani zákon o volbách nehovoří o tom, kolik procent lidí musí přijít k volbám. 

Doporučil k tomuto bodu ukončit diskusi. 

 

občan – p. M.Č.  

Jeho příspěvek je spíše technického rázu, v diskusi slyšel, že proběhly volby v místních částech, že 

občané byli zvoleni a kupodivu na tabuli v návrhu na usnesení je, že zastupitelstvo volí. Tak pokud 

volby proběhly, tak možná měli být jmenováni dnes zastupitelstvem. Požádal o vysvětlení. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Už to p. Daněk říkal – volí zastupitelstvo, volby v místních částech byl pomocný nástroj pro 

zastupitelstvo města, aby vědělo, kdo má v obci největší podporu. 

Takže volí zastupitelstvo v těchto volbách. 

 

 



51 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Bc. Václavíčkové: 11 pro, 2 proti, 20 se zdrželo, 1 nehlasoval,                           

1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety: 6 pro, 17 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval,                              

1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu MUDr. Slováčka: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  (Mgr. 

Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven  (Mgr. 

Schenk, Ph.D.) 

 

 

118/4/9/2019 Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2019, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2018 a obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává obecně závaznou vyhlášku č. .../2019, kterou se 

mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 a obecně závazné 

vyhlášky č. 2/2018, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík - faktická 

Řekl, že při hlasování o bodu o zrušení místního výbor v Předmostí, přehmátl tlačítko. Opravdu 

nechtěl zrušit místní výbor v Předmostí, takže při hlasování zmáčkl opačné tlačítko. 

Požádal znovu o hlasování, protože není pro zrušení místního výboru v Předmostí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Toto hlasování nemá vliv na výsledek, bude to uvedeno v zápisu. 

 

Ing. arch. Horký 

V souladu s názorem městské policie si dovolil navrhnout mírné upravení vyhlášky, a to posunout 

dobu nočního klidu pro soutěž Požárního sportu v Čekyni a nočního cvičení jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů „Červencová noc“ v Újezdci – nikoliv do 5:00 ráno, ale pouze do 3:00 hod. ráno. 

Návrh vyhlášky by se změnil tak, že článek č. 6 9. se zruší a akce v tomto článku obsažené se 

přesouvají do článku č. 6 8. 

 

p. M. Dostál – faktická 

V úvodu bylo řečeno „p. Dostál“, tak jen upozornil, že to není on. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 10 pro, 7 proti, 16 se zdrželo, 1 nehlasoval,                           

1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 28 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven              

(Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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119/4/9/2019 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, odvolání z představenstva společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521:  

 

- MUDr. Michala Chromce, bytem ***, narozeného dne ***  

- Ing. Petra Hermélyho, bytem ***, narozeného dne *** 

 

2. navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, do představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., 

se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521: 

 

- Michala Záchu, DiS., bytem ***, narozeného dne *** 

- Ing. Hanu Mazochovou, bytem ***, narozenou dne *** 

- Ing. Vladimíra Holana, bytem ***, narozeného dne *** 

- Bc. Rostislava Hrdiborského, bytem ***, narozeného dne ***, 

 

3. navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521: 

 

- Igora Kraicze, bytem ***, narozeného dne *** 

- Mgr. Zdeňka Navrátila, bytem ***, narozeného dne ***. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Podíval se na webové stránky města, kde jsou předlohy pro zastupitele zveřejněné také pro občany a 

tento materiál je zcela anonymizovaný. Je to ochrana osobních údajů, ale trochu přehnaná, protože tyto 

údaje jsou běžně dostupné ve veřejném rejstříku, tak nerozumí, proč občané města by nemohli 

dopředu vědět, co navrhuje rada města a v zápise rady města jsou ta jména uvedená. 

Takže je to ad absurdum dotažená ochrana osobních údajů. 

Požádal o představení kandidátů a zeptal se, kdo je kandidátem na předsedu představenstva. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Každý, kdo umí číst, si umí přečíst, koho navrhují. 

 

Ing. Vrána 

V tomto návrhu jde o koaliční shodu ve věci obsazení pozic ve společnosti VaK, kde je město Přerov 

největším akcionářem, vlastní přes 30% akcií. 

Ke změně zástupců akcionářů města v orgánech společnosti VaK je logický a běžný krok po volbách. 

Je vhodné, aby tam byli zástupci delegovaní současným politickým zastoupením v Přerově. Jsou tam 

navržení lidé, kteří jsou ve vedení města, a v případě p. Mazochové a p. Záchy nebudou pobírat ani 

žádnou odměnu. 

Za ANO představil p. Mazochovou, p. Holana a p. Hrdiborského – p. Holan je bývalý zastupitel města 

Přerova, 4 roky doposud byl v představenstvu společnosti VaK, takže zkušenosti má, vzděláním je 
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technik, má asi VŠ elektro, byl asi projektantem. Pan Hrdiborský – je to zastupitel obce Tovačov, je 

jednatelem soukromé společnosti, čili dovednosti v rámci vedení společnosti má.  

 

Ing. Galeta 

Zeptal se, proč došlo k personálnímu rozšíření těchto zástupců VaK zhruba o 100%. Byli tam 2, teď 

tam budou 4 nominováni. 

Podal návrh, jestli by se nemohli inspirovat třeba městem Teplice, kde je primátorem za ODS p. 

Kubera, kdy funkce v organizacích města vykonávají jako čestnou bez nároku na odměnu. 

 

Ing. Prachař 

Konstatoval, že je jasné, že takovéto návrhy si udělá vládní koalice. Z principu nemůže podporovat to, 

že tato vládní koalice si rozebrala veškeré posty od Přerovské rozvojové přes technické služby až po 

nově založenou společnost Sportoviště Přerov. 

Když se podívá na ročníky narození, tak pan Dr. Chromec, ročník 1948 se nahrazuje panem Holanem, 

ročník 1944, tak to není asi úplně to nejlepší, co se týká omlazení orgánů společnosti, kde město má 

30% svého podílu. 

 

Ing. arch. Horký 

Měl ještě dotaz, koho budou zástupci navrhovat na předsedu představenstva společnosti VaK. 

 

Ing. T. Dostal 

Představil jejich kandidáta na člena dozorčí rady p. Zdeňka Navrátila – 45 let, vystudoval 

přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, obor učitelství střední školy, biologie, chemie, ochrana a 

tvorba životního prostředí, dále si doplnil vzdělání o obor chemie, 13 let do současnosti působí jako 

ředitel, manažer školy s 30 zaměstnanci s odpovědností za veškeré pracovně právní a ekonomické 

záležitosti. Spolu s přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a statutárním městem Olomouc 

spolupracuje jako řešitel na různých projektech zaměřených primárně na výzkum a vzdělávání. 

 

Ing. Vrána 

Podle současné právní legislativy si předsedu představenstva volí představenstvo. Nicméně je to 9 

členné představenstvo, kde nejsou pouze zástupci města Přerova, ale jsou tam i zástupci všech 

akcionářů, což jsou i okolní obce. 

Na rovinu řekl, že se shodli na tom, že jejich zástupci budou volit p. Záchu jako předsedu 

představenstva. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA – faktická 

Upozornil, že primátorem města Teplice je p. Hynek Hanza. 

 

RSDr. Nekl 

Vyjádřil stanovisko a poděkování klubu KSČM panu Dr. Chromcovi za dlouholetou práci ve funkci 

předsedy představenstva VaK, už jen z toho důvodu, že s klubem ČSSD, KSČM a s některými dalšími 

byli strůjci toho, že v divokých devadesátých letech neprivatizovala tato organizace, že zůstala v rukou 

města Přerova, Hranice, Lipníka a ostatních obcí. 

Díky tomu se podařilo, že VaK patří mezi špičkové organizace v republice jak technickým vybavením, 

tak věcmi týkajících se investic do odpadového hospodářství i do vodovodního řadu. 

Proto chtějí, jako klub, veřejně poděkovat p. Dr. Chromcovi za tu práci, kterou vykonával a vědí, že 

nebude stát bokem, ale že i nadále se bude podílet na aktivitách určitého hnutí, které chce zabránit 

tomu, aby se dále česká voda držela v rukou cizích investorů, majitelů, aby se navrátila zpět do rukou 

měst a obcí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Poděkoval p. Neklovi i za to, že mu připomenul poděkovat zejména p. Chromcovi, ale i ostatním 

zástupcům města, kteří ve VaKu pracovali, ale samozřejmě p. Chromcovi patří velký dík za všechno, 

co ve VaKu udělal. 
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náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Upřesnila, že p. Vladimír Holan byl v představenstvu, takže se nenahrazují dva čtyřmi, ale v podstatě 

tři třemi. 

Co se týká těch odměn, tak p. Zácha i ona, jsou voleni zástupci, takže budou pracovat zadarmo. 

 

občan – p. Kraicz 

Představil se jako kandidát za ODS na člena dozorčí rady. V Přerově bydlí celý život, vystudoval zde, 

pracoval u Českých drah, následně pracoval na různých manažerských pozicích ve finančních a 

bankovních ústavech od těch nižších, středních až po tu nejvyšší, jako člen představenstva. V současné 

době pracuje jako člen Finančního výboru tak, jako v minulém volebním období.  

 

 

Hlasování: 21 pro, 6 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

120/4/9/2019 Zřízení oficiálních sociálních sítí města – Facebook a Instagram města 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Horký, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Kanceláři primátora města Přerova zřídit a spravovat oficiální komunikační kanál 

města na sociálních sítích Facebook a Instagram, 

 

2. doporučuje Radě města Přerova zabývat se širší možností využívání sociálních sítí k 

informování občanů města. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se možností efektivní 

komunikace s občany prostřednictvím sociálních sítí a moderních technologií. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Připravil si prezentaci – viz zvukový a obrazový záznam. 

Návrh si důkladně prošel, podíval se na všechna ta města a obce, které jsou tam dány jako příklad a 

podíval se jaký obsah Facebooku mají. 

První věc, která je důležitá zmínit je ta, že město Přerov má na Facebooku oficiální informační kanály. 

Je ale pravda, že žádný z těch oficiálních kanálů se nejmenuje město Přerov, jeden z nich je Televize 

Přerov, která zpracovává velké množství tiskových zpráv do reportáží, Televize Přerov má obrovský 

dosah a další je Městské informační centrum Přerov, které zase zve na různé akce. Podíval se na ta 

jednotlivá města a srovnal si to s Televizí Přerov a s MICem, tedy jaký obsah na Facebook dávají. 

Také se zaměřil na to, kolik občanů sleduje Facebookové oficiální profily. 

V návrhu se také mluví, že webové stránky jsou těžkopádný nástroj, a že to lidé moc nepoužívají. Na 

stránkách města je statistika, kolik občanů stránky navštívilo a číslo je okolo 20 tisíc návštěv za den, 

což vzhledem k počtu obyvatel je to skutečně obrovské. Žádné z uvedených měst na svých 

facebookových stránkách neprovozuje politickou diskusi, to byl jeden z návrhů z předlohy, většina 

uvedených měst má stejný obsah jako MIC nebo případně Televize Přerov a většina politiků, kteří 

chtějí s občany diskutovat má své vlastní facebookové stránky. 

Z toho tedy plyne, že město Přerov patří sledovaností mezi nejúspěšnější města, ale je pravda, že tyto 

informační stránky mají jiné názvy a jsou spravované třetí osobou, která je ovšem nějakým způsobem 

smluvně vázaná s městem. 
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Podal protinávrh - Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova 

zabývat se možností efektivní komunikace s občany prostřednictvím sociálních sítí a moderních 

technologií. 

 

MUDr. Slováček 

Myslí si, že počet na webových stránkách úplně nesouvisí s tím, jestli tam lidé hledají aktuální 

informace. 

Návrh pana Horkého vnímá, že Facebook a Instragram jsou prostředky rychlé komunikace, jak dostat 

do co nejširšího povědomí občanů a zvláště mladší generace informace, co nejrychleji a v podstatě i co 

nejspolehlivěji, protože má zkušenost s místní částí Lýsky, kdy věková skupina 45 a méně daleko lépe 

reaguje na Facebook než na jakoukoliv jinou formu sdělení. 

Takže určitě podpoří návrh p. Horkého. Jak si přečetl, že správa stránek by zabrala asi 50% pracovní 

doby, tak ono to s tím nesouvisí, ale těch zbylých 50% by pracovník mohl využít k nějakému 

systémovému zajištění distribuce dárků jubilantům. 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, co je „svým způsobem oficiální kanál“. Buď je to kanál oficiální nebo je to kanál neoficiální 

soukromé společnosti, která pro město poskytuje nějaký zpravodajský servis, ale je to v rámci její 

dobrovolné činnosti, že na Facebooku informuje občany. Je to médium. 

To, že se 46% občanů města dívá každý den na webové stránky, tak to je špatný vtip, s tímto číslem 

nemohou operovat, je to liché. 

 

p. Zácha 

Zeptal se, zda mají zastupitelé pocit, že nejsou aktivní. I v minulém volebním období mají jasně 

daného partnera a tím partnerem je Televize Přerov. Je to oficiální partner města Přerova a zajišťuje i 

přenos tohoto zasedání zastupitelstva. Na jejich webových stránkách je jasně dané logo Facebooku. 

Poskytuje objektivní zpravodajství i prostřednictvím Facebooku. Aktivní počet „lajků“  má 11 500 

sledujících, to se budovalo několik let a jejich Facebook je aktivní 3 roky. Každý den na tomto 

Facebooku jsou minimálně 2 až 4 nové zprávy. 

Chápe, že je zde snaha vytvořit zde nějaký nový politický informační kanál, ale v partnerovi Televize 

Přerov je zajištěna nestrannost, a to na sociálních sítí prostřednictvím Facebooku, garanci slušnosti 

příspěvků, nebudou se obviňovat, jestli vedení města nebo koalice nebo opozice zadala příspěvek. 

Sledovanost 11,5 tisíce nejsou jen obyvatelé města Přerova, mohou to být i naši bývalí obyvatelé ze 

zahraničí. 

Zeptal se, proč se tento materiál nepředložil a nebyla snaha zřídit tento Facebook v podobě, jakou 

navrhují, ve volebním období 2014-2018. 

 

p. M. Dostál 

V důvodové zprávě se dočetl, že Facebook města by neměl sloužit pouze jako hlásná trouba pro 

příspěvky, ale jako nástroj oboustranné komunikace města s občany, proto by bylo vhodné na 

komentáře a dotazy reagovat a bylo by pouze na správci zdali u některých příspěvků komentáře 

povolil či nikoliv a také, jestli by vulgární komentáře odstraňoval v zájmu zachování úrovně diskuse. 

Zeptal se p. Horkého, zda to není cenzura a kdo to bude určovat, co se tam povolí a co se tam 

nepovolí, kdo rozhodne, že je to dobře, a že to není vulgární. 

 

Ing. arch. Horký 

Tato otázka se diskutovala na poradách vedení v minulém volebním období, dokonce to bylo 

několikrát i na radě města a nenašla se k tomu politická shoda, tak to předkládají znovu a věří, že 

shodu najdou nyní. 

Pokud by město mělo facebookových kanál, tak je zodpovědné za jeho obsah a musí si hlídat, co tam 

je, a nemůže připustit žádné vulgarity. Nemohou tady předložit komplexní vnitřní předpis, jak to bude, 

to je na práci jednotlivých úředníků Kanceláře primátora, kteří by to případně dostali na starost. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Nepředpokládá, že by někdo mohl o něm říct, že je nepřítel Facebooku. Přezdívka „Občan Navařík“ je 

vzniklá z facebookových stránek. 

Samozřejmě je nutné, aby město komunikovalo pomocí moderních informačních kanálů jako jsou i 

sociální sítě, ale např. i mobilní rozhlas, který se chystá. Tato aplikace v mobilním telefonu bude určitě 

ještě více nasnadě než Facebook a mohou tam být ty samé zprávy. 

Pokud by se rozhodli teď udělat stránku Přerov, co se tam bude dávat, budou se tam dávat stejné 

informace jako Televize Přerov nebo MIC? Proč platit dalšího člověka, který bude dávat ty samé 

informace na druhou stránku? Pokud má být samostatná stránka města Přerova, pak na ní musí být 

nabídnutý nějaký jiný obsah, nebo se bude jen dublovat to, co dnes už je za spoustu peněz a starostí. 

Zde směřovala jeho výtka a návrh usnesení. Je zde spousta nejasných věcí, proto je to usnesení 

formulováno obecně, aby nebylo nějakým způsobem svazující a mezitím je možno nějakým způsobem 

vyspecifikovat, jak by to mělo vypadat. V okamžiku, kdy bude konkrétní návrh s konkrétní 

představou, tak teprve, ať o tom rozhodne zastupitelstvo.  

V návrhu usnesení je definováno, založit Facebook, ale není vůbec řečeno, co tam má být. Proto vzal 

druhou část usnesení od navrhovatele a navrhl takto svůj protinávrh. 

 

p. M. Dostál 

Ještě nedostal odpověď od p. Horkého na vypořádání se s vulgarismy. Podotkl, jestli mu chybí 

„Říhoškoviny“, tak ať si založí „Horkonoviny“. 

 

Ing. Galeta 

Na Facebooku vidí výhodu zpětné vazby, kdy politici se mohou dozvědět o řízení města spoustu věcí, 

protože tyto informace nemají běžně dostupné. Mohou sledovat názory a připomínky lidí, mohou se 

vyjadřovat, jak zde hlasovali v zastupitelstvu.  

 

Ing. T. Dostal 

Také bude podporovat moderní způsoby komunikace, ale ve Facebooku vidí hlavní nebezpečí 

v anonymitě. Dokáže si představit, že takových občanů Navaříků může být třeba 10 se stejnou 

fotografií, a který je ten správný občan Navařík? 

Má s tím svou neblahou zkušenost a může mu to potvrdit jedna nejmenovaná paní zastupitelka, kdy 

před 8 lety byl nějaký komentář k jeho osobě a pak se mu dotyčná osoba omlouvala, že to vůbec 

nepsala ona a bylo to pod jejím jménem napsané, a kdo to bude komu vysvětlovat a nikdo tomu 

nebude věřit. Takže největší obavy má tady z tohoto. 

Vazby občanů na politiky – mohou přijít na zastupitelstvo, na úřad, mohou komunikovat dalšími 

prostředky, které jsou k dispozici. 

 

primátor Ing. Měřínský 

K navrženému bodu 1. Panem Horkým se nedomnívá, že v kompetenci zastupitelstva města je uložit 

Kanceláři primátora zřízení jakýchkoliv stránek, komunikačního kanálu, tím méně určovat náplň práce 

jednotlivým zaměstnancům tohoto odboru. Dle zákona o obcích je za informování odpovědný 

primátor města. 

 

občna – p. D.H. 

Jménem přerovských Pirátů podpořil tento návrh a myslí si, že by zastupitelé měli využívat Facebook 

jako nástroj 21. století vzhledem k tomu, že je to nástroj, který je nejrychlejší ke kontaktu s občany. 

Reagoval na návrh p. Navaříka – další aplikace do telefonu je dobrá, ale dnešní trend je centralizace 

aplikací, čímž si myslí, že je mít tento kontaktní kanál na nejpoužívanější sociální síti na světě, je 

určitě nejlepší volba. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Nebrání se komunikaci po Facebooku, nikdo z koalice a všem zastupitelům doporučil, kdo ještě 

neotevřel Facebook Televize Přerov, aby se podívali na obsah zpráv, protože jsou tam i věci, které 

dnes projednávají, aby se podívali, kolik lidí to shlédlo a jaké jsou k tomu komentáře do diskuse. Jsou 

tam zprávy napříč, co se děje ve městě Přerově – sport, kultura, politika a kdokoliv z občanů či 



57 

 

zastupitelů může dát jakýkoliv podnět k tomu, aby ta informace byla zpracována, aby byla zveřejněna, 

aby byla natočená reportáž, atd., od toho je zde partner Televize Přerov. 

 

občan – p. V.P. 

Je ze zmiňované společnosti Televize Přerov. Poslední příspěvek p. Záchy, aby se podívali na 

Facebook Televize Přerov, ho velice potěšil. Jejich Facebook, který má nyní okolo 11,5 tisíce 

„lajkařů“,je opravdu v průměru někde na řádově jednotkách tisíc shlédnutí každého příspěvku. Mají 

příspěvky, které shlédly ke stotisícům diváků, tzn. je to médium, které svůj vliv má. 

Je to práce týmu redaktorů v počtu 3 a myslí si, pokud plánují dělat Facebook o jedné osobě, která 

bude zaměstnaná s pracovní dobou od..do.., tak se domnívá, že městský Facebook nebude fungovat 

úplně přesně tak, jak si představují. 

Zjistil, že opravdu Přerov má mimořádnou pozici díky tomu Facebooku, protože primárně jsou 

komunikována městská témata. Takovouto službu město velikosti Přerova v ČR nemá kromě výjimky 

Prahy, a nepodařilo se mu zjistit kolik lidí v Praze dělá Facebook, odhaduje to tak na 10 nebo 15 

zaměstnanců na pevný pracovní úvazek, ale to je jenom spekulace.  

Padla zde záležitost, jak je to s tím názvem, že to není oficiální název - jsou smluvní partner 

statutárního města a myslí si, že na toto jsou schopni reagovat dle požadavků. 

 

JUDr. Lichnovský 

Uvedl, že facebookové stránky Olomouckého kraje spravuje jeden člověk, spravuje Facebook, Twitter 

a další moderní komunikační kanály a myslí si, že Facebook šlape, o čemž svědčí počet sledovatelů, 

který se neustále zvyšuje. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Navaříka, Ph.D.: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. 

Schenk, Ph.D.) 

 

 

121/4/9/2019 Informace o připravované anketě "Senioři, řekněte nám..." 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o anketě, která pod názvem 

"Senioři, řekněte nám…" proběhne  v týdnu od 18. do 22. března v ulicích města. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se, kdo sestavoval ten dotazník, jaké jsou tam otázky a zda by zastupitelé ty otázky mohli znát. 

 

Mgr. Netopilová 

Myslí si, že je rozumnější dát anketu pro seniory jako součást akce, která se pro seniory pořádá 

vždycky na podzim. 

Zajímala by ji i finanční stránka a zdá se jí, že i když nezná otázky, tak zda se z toho nedozví to, co se 

dá očekávat, zda to není trochu zbytečné.  

Zajímalo by jí, z pozice města, jak na tom jsou rodiny, které pečují o někoho nemohoucího, a potom 

bych se ptala spíš těch dětí seniorů, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých, protože ti mají velké 

problémy. 

Anketa se jí zdá narychlo ušitá a myslí si, že oddělení sociálních věcí má snad zmapované nejrůznější 

věci. Všichni ví, že je málo míst v domově důchodců, všichni ví, že pečovatelské domy slouží i jako 

sociální zařízení, ví se, že senioři bývají osamělí, ví se spousta dalších věcí a co tedy až ta anketa bude 

vyhodnocená, co bude potom, jaké budou konkrétní kroky. 

Obává se, že se udělají nějaké závěry na papíře a tím to zase skončí. 
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primátor Ing. Měřínský 

Je zase překvapen, že nikdo neví, na co se budou ptát, ale už se ví, že je to naprosto zbytečné, a že se 

mělo ptát někoho jiného. 

 

p. Pospíšilík 

Proti této anketě nic nemá, rád by znal otázky a anketu jako takovou a zeptal se, zda se připravuje 

anketa i pro mladé lidi, protože odchází zhruba 500 lidí z Přerova a myslí si, že by bylo lepší se 

zaměřit na mladé lidi, aby z Přerova neutíkali. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Rychle zareagovali, podnět vyšel teď v únoru z porady vedení a oni na to opravdu rychle zareagovali 

s odborem školství a věnovali tomu hodně úsilí a času, aby to stihli, co nejdřív a nechtěli čekat až na 

Senior symposium, které bude 3.10.2019, takže tam mohou prezentovat už výsledky a mohou se 

seniory znovu setkat. Doufá, že tam budou prezentovat výsledky úspěchů, tzn. těch požadavků, které 

z ankety vyjdou. 

Samozřejmě uvítal nápad paní zastupitelky Netopilové, jak anketa vyjde nebo jaké potřeby důchodci 

mají, ale chtěli by se ptát v širokém spektru. 

Cílená skupina bude tak 400-500 lidí, což anketa v takovém rozsahu nebyla. Právě proto, to musí dělat 

zaměstnanci úřadu, takže co se týká peněz, nepočítá se s náklady, budou to dělat v pracovní době, 

dokonce mimo pracovní dobu, i s ním. Vyhodnocování bude v rámci úřadu. 

Bude to složité, protože otázky jsou otevřené, chtějí se doptávat seniorů na jejich potřeby a tím pádem 

pak musí zmapovat a vysvětlovat ty pojmy. 

Anketa pro zdravotně postižené proběhne taktéž, tzn. výzkum mezi těmi, kteří mají nějaké 

kombinované potíže, ale to je jiná cílová skupina, pro mladé snad. 

Čeká ho ještě preventivní anketa, snad na podzim, s anketou v rámci bezpečnosti a pocitu bezpečí ve 

městě seznámí zastupitele v dubnu. 

Je potřeba znát potřeby např. tísňové péče, kolik je potřeba pořídit tísňových tlačítek, v jaké cenové 

relaci by důchodci službu využili, to je důležitý zdroj. Jestli by přivítali obálky ICI, opět neví, zda ta 

odpověď bude kladná, stejně tak klub seniorů – v jaké frekvenci mají zájem se setkávat, kde, v jakých 

prostorech, jestli by byli ochotni dojíždět do větší vzdálenosti, kdyby se našel vhodnější prostor třeba 

v okrajových částech města Přerova. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že není lobbista Televize Přerov, ale právě na jejich facebooku je příspěvek „Senioři řekněte 

nám…“, vidělo to 1,4 tisíce shlédnutí, takže takto funguje jejich facebook. 

 

p. M. Dostál 

Tento nápad se mu velice líbí, lze na tomto způsobu komunikace si vyzkoušet, jak dál komunikovat 

s lidmi při řešení jakýchkoliv otázek. Je zvědavý, jaká na to bude odezva, myslí si, že asi bude větší 

než v minulosti dělané ankety v rámci rádců, kdy se toho zúčastnilo málo lidí. 

 

Mgr. Vránova, Ph.D. 

Zmínila, že už před 3 lety byla dělána anketa v rámci Senior Symposia, do které se zapojilo asi 300 

seniorů a bylo to v období, kdy se uvažovalo, co bude se Strojařem. Výsledky by se mohly dohledat a 

použít. 

 

občan – p. T. 

Vypozoroval, že průzkum se bude dělat pouze Přerov I-Město, maximálně v Předmostí, ostatní části 

vůbec se neberou v úvahu. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Zdůraznil, že pátek je věnován místním částem, takže určitě v Dluhonicích budou na návsi, od 8:00 do 

12:00 hod. budou objíždět místní částí, mají 3 skupiny. 

K nahlédnutí anketa je, má zde návrh, který ještě není finální, ale přímo před tím, bude k nahlédnutí. 
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Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

DISKUSE: 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Vrátil se k problematice ulice Polní a připravil si prezentaci – viz zvukový a obrazový záznam. 

Uzavírka ulice Polní bude od ulice Lipnická, Olomoucká, Velká Dlážka až po výjezd k technickým 

službám. 

Důvody úplné uzavírky jsou šířkové uspořádání, bezpečnost provádění a bezpečnost občanů. Při 

provádění vrtných pilířů bude zasahovat vrtná souprava do větve V3. 

Objízdné trasy – veškerý tranzit nad 12 t by měl zůstat na dálnici D1, D35 a D46. Tranzit ve směru 

Olomouc-Zlín by měl jít jak přes otevřené Dluhonské mosty, tzn. přes Staré rybníky, místní 

komunikaci Předmostská a Dluhonská. Alternativou by měla být trasa do 12 t a je přes Rokytnici, 

Brodek, Dub, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš a Říkovice. Opačný směr tzn. Zlín-Olomouc je ve 

směru silnic I/55, ulice 9. května, Bří Hovůrkových, Dvořákova, Kozlovice, Grymov, Prosenice a přes 

Lýsky se vrací zpátky do Přerova. 

Prioritou bylo, aby se do centra města nedostala žádná nákladní doprava, to se podařilo, jednání byla 

velice dlouhá a složitá, samozřejmě jednali i se starosty dotčených obcí, kterým se jejich návrhy 

nelíbly. Vysvětlili jim, že ta auta si tu cestu budou hledat a pokud je ta objízdná trasa vyznačená, tak 

mají ty obce nárok na to, aby ŘSD pak dalo ty silnice do původního stavu. Samozřejmě chtějí využívat 

Dluhonské mosty a je velice dobře, že se před rokem a půl opravovat a jsou ve stavu, kdy se mohou 

používat, to je velice zásadní a důležité. 

Vrátil se k MHD první týden zdarma – předpokládá, že ten první týden to bude úplně nejhorší, na 

Velké Dlážce bude rezervovaný pruh pro autobus. 

 

p. Pospíšilík 

Měl dotaz týkající se plynulosti dopravy z Předmostí, jak to bude řízené, aby doprava plynule od 

Olomouce projela Přerovem k nádraží. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Růžová trasa (viz prezentace) určitě nevede přes Žebračku, ta do Přerova přijíždí od Henčlova, míjí 

Přerovské strojírny a vede na Bochoř, Vlkoš a na Říkovice. Zelená trasa vede na Kozlovice, Grymov, 

Prosenice a přes Lýsky se vrací do Přerova. Přes Žebračku určitě žádný transit nejede. 

 

 

p. Ondrůj 

Vznesl podnět, aby se jednalo se soukromými vlastníky Pasáže – viz níže návrh na usnesení 

 

122/4/9/2019 Podnět člena Zastupitelstva města p. Pavla Ondrůje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá náměstku primátora Michalu Záchovi: 

 

1. jednat s vlastníky nebytových prostor v pasáži mezi ulicemi Kratochvílova a Palackého                    

o společném postupu obnovy těchto prostor,  

2. pravidelně informovat zastupitelstvo i veřejnost o postupu jednání a případně obnově 

těchto prostor. 

 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Nedostal ještě odpověď na hladký průjezd od Olomouce, Předmostí kolem Dluhonic a chemičky 

k nádraží. 
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Ing. Prachař 

Zeptal se, zda na nábřeží Protifašistických bojovníků a na Velké Dlážce bude tedy umístěna značka 

zákaz vjezdu nákladních vozidel a co se týká toho vyčleněného pruhu na Velké Dlážce. Na Kopaniny 

odbočovací pruh - ten pruh, o kterém uvažují, že bude tzv. rychlý pro IZS a autobusy není průběžný. 

Před křižovatkou I/47 a podjezdem v Předmostí je přechod pro chodce, který z důvodu toho, aby mohl 

být do 7m nemá ostrůvek a ten pruh tam končí a jestliže v jednom průběžném pruhu např. v tom levém 

pruhu budou stát vozidla, tak z toho pravého rychlého se do toho průběžného musí nějak zařadit a neví 

jak, když tam ta auta budou stát. 

Takže se znovu zeptal, zda na Dlážce budou omezena nákladní vozidla dopravní značkou, která 

samozřejmě nemůže zakázat ten průjezd, dopravní značka není zeď a za druhé – ten průběžný pruh, 

který není průběžný, zda to skutečně myslí vážně. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Domnívá se, že na Velké Dlážce už je nyní zákaz nákladních vozidel, proto tam není potřeba žádnou 

dopravní značku dávat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. - faktická 

Požádal p. primátora, protože už se začínají míchat témata, zda by mohli mít momentálně diskusi jen 

k dopravě a v okamžiku, kdy se vyčerpá, tak pokračovat s těmi dalšími, aby se to nemíchalo 

dohromady a nebylo to zmatené. 

 

Ing. Hrabina 

To, co viděli, řeší možná nějakou dopravu aut, která se už dostanou k Přerovu nebo do Přerova. Měli 

by ale vyřešit tu věc, aby ta tranzitní auta ze Zlína do Olomouce, aby vůbec k Přerovu nedojela, aby 

jela někudy jinudy, aby se sem vůbec auta nepouštěla. 

To, co je navrženo na řešení ano, něco řeší, ale bude z toho takový guláš. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Tak, jak o tom mluvil p. Hrabina, tak je to tam vyznačeno, hlavně na těch dálnicích jsou značky – 

„průjezd Přerovem omezen“. Do Přerova by se měly dostat přinejhorším automobily do 12 t. 

Na Velkou Dlážku Kamiony už dávno nesmí a autobus se zpátky dostane do toho pruhu úplně stejně, 

jako když odjíždí ze zálivu, také ho někdo pustí. 

 

MUDr. Slováček 

Má připomínku, jak vypadá situace na silnici I/47 na příjezdu do Přerova od Lýsek. V současné době, 

kdy není uzavřená Polní, není přes Lýsky vedena žádná objízdná trasa, tak běžně kolony aut stojí až u 

Emosu. Jestli je nějakým způsobem myšleno i na to, jakým způsobem by se dala zrychlit, protože ta 

kolona bude stát až v Lýskách, jestli tam jde udělat přechodné vodorovné značení, dva pruhy – jeden 

na odbočku do leva, druhý doprava u Lidlu. A jakým způsobem bude řešeno vyjíždění autobusů od 

Kauflandu, protože tam je tragédie už teď. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Požádal o odpověď z Předmostí od Olomouce přes Dluhonské mosty…, nemá pořád odpověď 

 

primátor Ing. Měřínský 

Toto není faktická… 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Jsou si samozřejmě vědomi toho, že už teďka to odbočení od Lýsek na Olomouc je problematické, tam 

bude upravený signál, je to předjednáno s AŽD, aby světelná signalizace byla přizpůsobena stavu, 

který nastane. 

 

občan – p. B.P. 

Podal podnět týkající se popsaného plotu vedle zimního stadionu.  
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OZV ohledně zákazu pití alkoholu na veřejnosti se také vztahovala na původní Prior. V dnešní době se 

v okolí Galerie pohybují čím dál více lidé, kteří jsou na městském pozemku, na chodníku, a popíjí tam 

alkohol na veřejnosti. Byl iniciátorem OZV a musí tam být přesně vymezený prostor, kde se smí, a 

kde se nesmí. Takže požádal, aby napříč všech klubů doplnili tuto OZV o nové prostory Galerie. Byl 

by zároveň rád, pokud by technické služby zlepšily čistotu městského chodníku, protože je to opravdu 

vizitka města Přerova. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se, jak bude zajištěna plynulost dopravy od Olomouce, přes Předmostí a Dluhonské mosty. 

V Předmostí je základní škola, do které dojíždí z Přerova celá řada žáků a zaměstnanců. Už v tomto 

období zástupci školy i rodičů dávali podnět na p. Navrátila z důvodu, že děti ani zaměstnanci se 

nemohou dostat včas do školy. 

Při uzavírce ulice Polní si nedokáží představit, jak tam bude zajištěna dopravní obslužnost pro děti a 

zaměstnance školy. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Už to zde zaznělo, dojde ke změně taktu na křižovatce, která je v Předmostí. Škola v Předmostí není 

jediná v Přerově. 

 

Ing. Vrána 

Tým lidí na tom strávil měsíce práce, jsou to zástupci ŘSD, policie, atd., nebylo to vůbec jednoduché. 

Mrzí ho, že kolegy, které to zajímá, nezvednou telefon a nezavolají p. Navrátilovi, aby jim to vysvětlil. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková – faktická 

Nebylo to myšleno ve zlém. V ostatních lokalitách nedojde k uzavření takové… 

 

primátor Ing. Měřínský 

Toto není faktická…je to zneužívání faktických poznámek. 

 

Ing. Hrabina – faktická 

Sdělil, že nemá telefon na p. Navrátila. 

 

Ing. arch. Horký 

Doporučil pořízení dopravního modelu, v takových situacích bude potřeba – podal to jako podnět do 

rady města. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Vyhrazené pruhy pro autobusy by měly zabezpečit dopravní obslužnost do škol, to je to hlavní, aby 

rodiče s dětmi jezdili autobusy a nejezdili osobními vozidly. 

Udělalo se maximum pro to, aby Přerov zůstal v jakési únosné míře průjezdný. Jsou domluveni 

s dopravní policií, že ten první týden pomohou s řízením dopravy, aby to aspoň nějak fungovalo, 

dokud si tranzity nezvyknou, že přes Přerov neprojedou. 

 

p. Pospíšilík 

Popáté se zeptal p. Navrátil, jak je připravená plynulost dopravy z Předmostí od Olomouce, jestli tam 

bude svislé značení, jestli se bude dát dostat na Olomouc přes Dluhonské mosty. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bude tam svislé dopravní značení a dojde k přetaktování semaforů. 

 

MUDr. Slováček 

Dotázal se, zda jsou nějaké nové aktuální informace k tomu, jak to vypadá se soudním sporem 

s točnou MAD v Lýskách. 

Do mailové schránky všem zastupitelům dnes přišel dopis, okolo 13:02, ve kterém Ing. Pospíšilíková 

informuje, že podává výpověď z pracovního poměru. Součástí tohoto dopisu jsou přiložená další 
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vyjádření. Znepokojuje ho, že důvod ukončení pracovního poměru, který udává, je dost alarmující 

vyjádření k přístupu a práci pana tajemníka. Požádal o objasnění situace a personálních poměrů na 

magistrátu. 

 

Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Uvedl, že není zodpovědný zastupitelstvu, je zodpovědný panu primátorovi i z hlediska personálních 

věcí. 

Dnes podal podnět státnímu zastupitelství z podezření z trestného činu podvodu, případně jiného 

trestného činu, protože došlo k manipulaci s listinami, které byly označeny hlavičkou města a 

nenacházely se ve spisové službě. Když tento postup paní kolegyni vytknul, tak její reakce byla ta, 

kterou zastupitelé obdrželi. 

Dále sdělil, co se týká soudu, tak město tam není v žádném případě ten hlavní hýbatel, tím hlavním je 

pan majitel pneuservisu, správní soud řeší správní žalobu, kterou podal na rozhodnutí krajského úřadu. 

V současné době je město přizváno jako účastník soudního sporu a čeká se na to, zda to soud posoudí 

prostě jinak, než to posoudil z kraje letošního roku.  

 

p. Pospíšilík 

Vrátil se k vánočním trhům. Když byl několikrát na náměstí, tak ho zarazilo, že jsou stánky zavřené. 

Chudák kovář, který se snažil vytvořit pěknou atmosféru, ale náměstí bylo téměř prázdné. Zájem 

stánkařů i mezi svátky byl minimální. 

Podle něho to byly jedny z nejhorších vánočních trhů za dobu, kterou si pamatuje. Reakce lidí byla 

velmi negativní. 

Proto se zeptal, jestli se plánuje nějaká změna. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nebyl by tak příkrý v hodnocení vánočních trhů. Připravuje se vyhodnocení vánočních trhů, které 

projedná rada města a nepochybně obdrží zastupitelé e-mail s tímto vyhodnocením. 

 

Ing. Hrabina 

Vrátil se na začátek zasedání, kdy hovořil o kameře a o jejím profesionálním uchycení na sloupu 

veřejného osvětlení. 

Ukázal zastupitelům fotografie tohoto uchycení tzv. plastovými eskapásky a opravdu je podložena 

dřevěným špalkem. Takže toto je profesionální instalace technických služeb kamery. 

Konstatoval, že kdyby byl ředitelem městské policie, tak by takový dar vůbec nepřijal. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

K vánočním trhům připomenul, že s nimi byly problémy dlouhodobě. V minulém volebním období 

vznikla pracovní skupina vedená panem Horkým, které se osobně také jednou zúčastnil. Tato pracovní 

skupina došla k závěru, že nejlepší řešení, které může být, je předat to soukromému provozovateli. 

Připravuje se vyhodnocení vánočních trhů, sám má k tomu nějaké připomínky. Kritika je dvojího typu 

– jedna řekne, že je to špatně a tím končí a ta nemá smysl. Pokud kdokoliv má nějaký konkrétní návrh 

nebo připomínku, tak je potřeba se bavit o těch konkrétních návrzích, aby tak kritika byla 

konstruktivní a potom se to může někam posunout. 

Souhlasí, že je tam prostor pro zlepšení.  

 

Ing. arch. Horký 

Poděkoval panu Navaříkovi, že je dnes takto provází zastupitelstvem, vysvětluje, co kde najít, co se 

může stát a nemusí, jaké jsou mantinely. 

K poslednímu příspěvku ale upozornil, že nerozhodla žádná pracovní skupina, ale rozhodla rada 

města. 

 

 

123/4/9/2019 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 

připomínkami, vznesenými na 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování o návrhu p. Ondrůje – viz výše: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. 

Schenk, Ph.D.) 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 
 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 25. února 2019 

ve 21:05 hodin. 

 

 
V Přerově dne 25.2.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Petr Měřínský 

  primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

Ing. Milan Passinger 

       člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   RSDr. Josef Nekl 

                                              člen Zastupitelstva města Přerova 
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