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Z Á P I S 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 17. června 2019 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 5. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  5. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů  

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2 v 
budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-
Město, na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov 
(Trávník 20) 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova –   části pozemku  p.č.  138 v 
k.ú. Lýsky. 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 
892/4 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 
84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části 
obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u 
Přerova do majetku statutárního města Přerova 

p. Zácha 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/90, 
p.č. 5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 5990/40 vše v 
k.ú. Přerov – využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 

p. Zácha 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. 
Žeravice 

p. Zácha 

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 
80/2, p.č.  80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. Svrčov. 

p. Zácha 

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova   pozemků  p.č. 74, a p.č. 
75 oba  v k.ú. Svrčov. 

p. Zácha 
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3.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a 
nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov 
(Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v 
k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový 
dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.2.1 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Technické služby města Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný  převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 
5084/30 a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5307/114, k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.3 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 
Přerov -  části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.4 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. 
Přerově- dodatek k darovací smlouvě                                                                                                                                                                                

p. Zácha 

3.3.5 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 
pozemků p. č. 1140  a části pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 819 a části pozemku 
p.č. 746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a 
p.č. 590/12 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva 

p. Zácha 

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního 
práva. 

p. Zácha 

3.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

3.7.1 Prominutí poplatku z prodlení 
 

p. Zácha 
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4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 Ing. Mazochová 

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

4.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Střední průmyslová škola, 
Přerov, Havlíčkova 2 

Ing. Mazochová 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 
2020 a 2021“  - schválení záměru zadat veřejnou zakázku a 
schválení uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

Ing. Mazochová 

5.2 Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U 
Parku, Lověšice“ 

Ing. Mazochová 

6. Školské záležitosti  

6.1 Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 
2019 – 2024  

Mgr. Kouba 

6.2 Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol 
zřizovaných statutárním městem Přerovem  

Mgr. Kouba 

6.3 Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  Mgr. Kouba 

6.4 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   Mgr. Kouba 

6.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov 

Mgr. Kouba 

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

Mgr. Kouba 

6.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov 

Mgr. Kouba 

6.8 Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek Mgr. Kouba 

7. Sociální záležitosti  

7.1 Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného 
kříže 

Mgr. Kouba 

8. Různé  

8.1 Zemník Žeravice. Ing. Střelec 

8.2 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova primátor 

8.3 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 
3/2019 

primátor 

8.4 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro 
městskou mobilitu 

primátor 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    - primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 
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Omluveni:         
 

      

Hosté:      - dle předložených presenčních listin 

 

 

Zapisovatelka:       Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

6. 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 

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. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že nebude hlasovat u bodu 6.3.3, i když se necítí ve střetu zájmů. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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, z pozdního příchodu se omluvili RSDr. Nekl a 

MUDr. Trhlík. Je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města v počtu 33, proto je 

zasedání schopno se právoplatně usnášet. 

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 30. dubna 2019 je ověřený a vyložený u 

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

považován za schválený. 

Zeptal se, zda má někdo doplňující nebo pozměňující návrh k programu 6. zasedání ZM. 

 

Ing. Prachař 

Navrhl k bodu 2 „Informace o činnosti rady“, bod 2.2 „Aktuální situace k výstavbě dálnice D1, úsek 

0136 v závislosti na místním referendu v Dluhonicích“, z důvodu jednání nového místního výboru 

s panem primátorem a dopisů, které během posledních 2 měsíců odešly p. premiérovi. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Prachaře – rozšířit program o bod „Aktuální situace k výstavbě dálnice 

D1“: 29 pro, 4 se zdrželi, 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, MUDr. Trhlík) 

 

 

187/6/1/2019 Zahájení, schválení programu 6. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne            

17. června 2019, 
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2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila a Ing. Jiřího Kafku za ověřovatele 

zápisu 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o rozšířeném programu a ověřovatelích: 33 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen ( MUDr. 

Trhlík) 

 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

 

DISKUSE:  

 

náměstek primátora p. Zácha 

Informoval o předaném staveništi dobudování cyklostezky Velká Dlážka. Projektová dokumentace 

obsahuje nejen 15 m zámkové dlažby, je to dobudování jak cyklostezky, tak chodníku a je to napojení 

této cyklostezky na ulici Brabansko, takže zakázka je poměrně větší. 

Dále informoval o pozemku v Předmostí, neboli parkoviště FKK. Z minulého ZM, kolega Horký nebo 

kolega Galeta hovořili o konspiračních schůzkách na dálnici D1. Pozval na dnešní jednání současného 

majitele pozemku v Předmostí pana Pískovského, který, pokud bude zájem, sdělí, jaký je budoucí plán 

s tímto pozemkem. O tom, jestli tam byl rozdíl kupní ceny nebo nebyl, a jestli to mělo být korupční 

jednání v jeho prospěch, tak vyzval zastupitele, kteří to tvrdí, ať o tom popřemýšlí a pokud mají konat, 

tak ať konají. 

Všichni vědí, že to začalo v r. 2016, jak se vyvíjela cena, na čem to zkolabovalo, že rada města 

finanční prostředky už měla nachystané, čekalo to na poslední jednání ZM. Na dnešní jednání ZM zval 

i bývalého majitele tohoto pozemku, ale ten je v současné době na dovolené, takže se omluvil. 

Chtěl by to jednou provždy na této půdě uzavřít – o žádné korupční jednání se nejednalo. Dodnes ho 

mrzí, že tento záměr nevyšel, nebyl dotažen do konce. Na odboru majetku se snažili o vytipování 

pozemků na podobné parkoviště v této lokalitě, nenabízí se nic tak velkého. Tam, kde by měl být  

Mamutov, takže úplně v krajní části místní části Předmostí, byla by to několikanásobně nákladnější 

akce než to hotové místo. 

Požádal p. primátora, pokud bude zájem, aby zde současný majitel vystoupil a řekl, jaký je jeho 

záměr, jestli je jeden z jeho záměrů tam vybudovat parkoviště nebo ne. 

 

Ing. arch. Horký 

Okomentoval svou prezentaci, kdy město Přerov bylo osloveno v rámci uběhnuvších voleb do EU, 

tzv. velkou papírovou výzvou, kdy nevyužité volební lístky a obálky rozdaly např. mateřským nebo 

základním školám jako papír, který se dá z druhé strany použít. Dle stanoviska Ministerstva vnitra je 

možné tyto nepoužité volební lístky využít v podstatě libovolným způsobem. Takže by ho zajímalo, 

jak na to město zareagovalo. 

Pan primátor měl obdržet otevřený dopis od p. Zikmunda týkající se premiéra ČR, ale nezaznamenal 

žádnou reakci, tak ho zajímá, zda bude p. primátor nějak reagovat. 

Tento týden má být podivným způsobem zobousměrněna Wurmova ulice, zde požádal, zda je to 

v souladu s plánem udržitelné mobility, a co na to říká nový koordinátor mobility, který je nově 

zaměstnán na úřadě, je to Ing. David Crhák, Ph.D. V souvislosti s tím, zda je potřeba uvolněného 

radního pro dopravu, když koordinátor dopravy je vystudovaný člověk, a je to pro stejnou oblast. 

Konstatoval, že nějak se rozpadá Komise pro občanské záležitosti, opustili ji další dva členové. Byl by 

rád, kdyby se k tomu mohli vyjádřit, aby zastupitelé věděli, co se v komisi děje. 

Dále požádal p. náměstka, zdali už proběhla nějaká jednání k odkoupení objektu Emos. Dále rada 

města schválila zadání veřejné zakázky na technické zabezpečení jednání zastupitelstva. Za svého 

působení coby radního, tak tenkrát schválili technické zabezpečení na kratší dobu, než bylo původně 
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navrhováno tak, aby město třeba mohlo nakoupit projekční techniku a audiotechniku tak, aby byla 

v Městském domě stále k dispozici a mohla by se používat jak ke konání ZM, tak pro jiné akce. Neví, 

proč se to takto nenachystalo, a požádal o nějakou reakci. 

V rámci Komise pro majetkové záležitosti projednávali pacht mnoha polností v různých katastrálních 

územích, rada města ten pacht schválila, nicméně tam byl podnět, aby se zabývala také tím, zda je 

nutné pachtovat i staré polní cesty, jestli by z nich nemohly vzniknout třeba biopásy v krajině a krajinu 

takto zpřístupnit. 

Pochválil radu města, že schválila nový způsob hospodaření na trávnících v Přerově, různé způsoby 

seče. Je rád, že se podařil jejich pilotní projekt, který spouštěli asi před 2 lety rozšířit a zpracovat na 

celé území města. V souvislosti s tím by byl rád, kdyby se podařilo i zamezit šíření glyfosátů ve městě, 

dozvěděl se, že lidé chodí na magistrát, aby podepsali petici. Petice není na magistrátu, ale na 

podpisových místech, nebo u něj. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nyní se projednávají body z jednání rady, nikoliv neprojednávané body zastupitelstva. Proto 

nepochopil otevřený dopis p. Zikmunda, co má společného s jednáním rady města. S panem 

Zikmundem hovořili a na jeho otevřený dopis nebude reagovat žádným otevřeným dopisem, spoustu 

věcí si vysvětlili. Myslí si, že i jemu to takto stačí. 

Co se týká Komise pro občanské záležitosti – dva členové rezignovali a místo nich byli jmenováni 2 

noví členové. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Proběhlo jedno jednání ve věci budovy Emosu na T.G.M.16, z tohoto jednání je pořízen zápis, za 

účasti kolegyně Mazochové a zástupců spoluvlastníků této nemovitosti tzn. Přerovská kapitálová, p. 

Zdráhala a p. Kuča zastupující společnost Jana a.s. 

Domluvili se, že město Přerov zpracuje znalecké posudky, jistě všichni ví, že ještě není v platnosti 

nová oceňovací vyhláška, která bude v platnosti od 1.7.2019. Žádná další jednání neproběhla, jakmile 

budou znalecké posudky, bude svoláno další jednání, bude se diskutovat o této ceně a jakmile bude 

dohodnuta cena, tak se to postoupí do komise, rady a zastupitelstva. 

Co se týká pachtů a podnětů na biopásy, tak podnět p. Horkého vznesený na komisi zněl, že stávající 

pachtovní smlouvy i s těmi subjekty, které jsou uzavřeny, ať to byla Troubecká hospodářská nebo jiná 

zemědělská družstva, tak podnět zněl, že nejen ty polní cesty, zákaz randapu, někde by se neseklo a 

nechaly by  se tam ty zelené pásy. Až na podnět p. Horkého dojde řada, tak se jím budou na odboru 

majetku zabývat a bude předložen zpátky do majetkové komise, aby se na tom mohli podílet. 

Opravdu jsou sekačky nastaveny na 7 cm, ale nejsou všude anglické trávníky, kde je to naprosto 

vyrovnané, proto záleží na terénu. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala o výběrovém řízení na technické zabezpečení zasedání ZM, přihlásila se pouze jedna 

společnost, a to stávající, která jej nyní zabezpečuje. Vlezla se do předpokládané ceny, smlouva bude 

uzavřena na 21 jednání a na 3 roky. 

 

Mgr. Netopilová 

Vrátila se k jednání RM v oblasti sociální, je to ubytovna ČČK a materiál, který se týká tréninkového 

bydlení pro lidi z této ubytovny. Poslala e-mail členům RM, protože na sociální komisi jim byly 

předloženy v průběhu jednání 20.5. velmi důležité a docela složité materiály. Považuje to za velkou 

chybu, že vůbec se čeká od členů komise o tak rychlé rozhodování, když jde o lidi v nelehké životní 

situaci. Nikdo neodpověděl na její e-mail, domnívala se, že její dotazy a její pochybnosti jsou natolik 

závažné, že aspoň jeden radní, který je odpovědný za sociální oblast, tak se ozve. 

Na následném jednání komise byla přijata jiná varianta, než ta, kterou komise odsouhlasila 20.5. 

Pobavilo ji, že jestliže 20.5. obdrželi materiál, kde lidé, kteří nejsou schopni dodržovat nějaké 

hygienické návyky a s těžkými problémy, co se týče soužití, tak tam byl v původním materiálu plán, 

dostat je do bytů např. v pečovatelských domech apod., což považovala za naprostý nesmysl. Materiál 

ale doznal určitých změn, komise potom schvalovala variantu II, ke které má také určité výhrady. 

Zajímalo by ji, jestli rada města o tréninkovém bydlení hlasovala postupně, tedy po každém člověku, o 
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kterého se jednalo, nebo schvalovala dohromady. Myslí si, že u dalšího materiálu se mělo schvalovat 

postupně. Nikdy by nedala byt lidem, kteří ten byt už jednou zdevastovali. Opětovně se nezúčastnila 

hlasování v této komisi, protože nemůže souhlasit s takovýmto materiálem a se způsobem hlasování. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Obdrželi 22.5. osobní e-mail adresovaný radě, ze 7 otázek byla drtivá většina prezentace osobních 

názorů a vysvětlování postoje paní Mgr. Netopilové. Snažil se na všechny otázky odpovědět na 

komisi, protože je velmi těžké odpovídat na její pohnutky nebo názory tipu „já se domnívám…“. 

Otázky, které byly relevantní, jsou obsaženy právě v důvodové zprávě, takže ono stačilo číst. Na 

prezentaci názorů paní Netopilové může rada těžko odpovědět. Nebyla to žádost podaná radě, byl to 

osobní e-mail členům rady, navíc byl adresovaný 22.5., takže do 30 dnů máme pořád čas na odpověď. 

Osobně se ptal na komisi, jestli stačí ty odpovědi, které uvedl, a paní Netopilová řekla, že stačí. Rada 

hlasovala unbloc o variantě č. II, došlo ke změně u bodu 1, se kterou se mohou seznámit, když si 

přečtou zápis z rady, došlo ke změně bytového prostoru u jedné osoby, u jednoho návrhu došlo ještě 

k posunu oproti komisi, která byla v pondělí, tak ve čtvrtek došlo k posunu díky jednání na sociální 

komisi. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Doplnila, že ani na vedení a ani na radě nebyli hned s prvním materiálem úplně jednotní. Na rozdíl od 

p. náměstka Kouby, jí nevadí, že p. Netopilová napíše nějaké názory. Několikrát to ještě projednávali 

a definitivně na radě odsouhlasili poněkud změněný návrh. 

 

p. M. Dostál 

Zareagoval na situaci Wurmovy ulice. Komise KRIDB se tím samozřejmě také zabývala a nejenom 

tím. Když se před 2 lety ulice zjednosměrnila, a vznikl tam cyklopruh, tak s tím souvisela i doprava a 

situace, která ve vnitrobloku ul. Wurmovy, Smetanovy, Jaselské a Havlíčkovy vznikla. Lidé, kteří tam 

žijí, byli zatíženi tím, že museli vyjíždět přes Havlíčkovu ul. nebo Wurmovu ul., v současné chvíli se 

situace trochu zklidnila i tím, jaká je dopravní situace v Přerově komplexní. Až se v Přerově spustí 

normální dopravní režim, tak možná zobousměrnění Wurmovy ulice pomůže k tomu, aby auta vyjela 

z vnitrobloku i tímto směrem. Změna je, že auta z Wurmovy ulice budou moci vyjíždět jenom 

s odbočením doprava, navíc cyklopruh tam sice zmizí, ale budou tam piktogramy. Nyní je tam jeden 

pruh obsazený zaparkovanými auty. 

V současné době se na cyklisty zaměřuje komise KRIDB a už absolvovali jízdu po cyklistických 

stezkách a dávají dohromady veškeré nešvary, které mohou potkat cyklisty po Přerově. Ulice 

Komenského je páteřní a rozhodli se společně s komisí a s radou, že vydají v brzké době informativní 

letáček pro cyklisty a hlavně pro seniory a bude k tomu následovat nějaká prezentace tohoto letáčku. 

Projezdili si Přerov po cyklostezkách, zjistili kolizní místa a snaží se z toho udělat tzv. balíček 

opatření. Upozornil, že všechno toto musí procházet schválením dopravního inženýra v Přerově, takže 

jestliže se situace v Přerově mění, prochází nějakým procesem, tak to musí být dopravním inženýrem 

schváleno. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

V plánu udržitelné městské mobility to není, ale je tam napsáno, že bude zahájena nebo dokončena 

stavba D1, a ta není. Tzn., musí se akčním plánem reagovat na situaci, která v Přerově vzniká. Jsou tu 

velké dopravní stavby, ať už je to výstavba mimoúrovňového křížení, teď začíná průpich městem, 

staví zde Veolia, VaK, Teplo, takže se snaží město co nejlépe zprůjezdnit. Na Wurmově ulici je to 

dočasné dopravní řešení, po velkých dopravních stavbách se k tomu mohou vrátit. 

Souhlasí s plánem městské udržitelné mobility, že musí dojít ke zklidnění, ale prvně musí mít město 

základní infrastrukturu, a pak se může zklidňovat. 

 

Ing. arch. Horký 

Slyšel v kabelové televizi p. Navrátila, že situaci ve Wurmově ulici vyhodnocovali. Požádal na 

základě, jakých dat vyhodnocovali. Na rozdíl od p. Navrátila si myslí, že zklidňovat by se mělo začít 

co nejdříve. 
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Podporuje p. Dostála v nějaké osvětové akci, je to velmi záslužný počin tak, aby cyklisté dostali balík 

informací, jak se chovat na jednotlivých typech komunikací. 

Poděkoval p. Mazochové za odpověď k veřejné zakázce, ale ptal se, proč hardwarové vybavení se 

nekoupí, proč se neustále pronajímá. Mohlo by se pak používat i pro další akce, především ta 

projekční technika. 

Dále se znovu zeptal na ty volební lístky, jestli se mohou použít i pro jiné potřeby z ekologického 

hlediska. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Na poslední dotaz obdrží p. Horký písemnou odpověď. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se na materiál z 15. RM, kde p. primátor navrhl změnu ve valné hromadě VaK. Zeptala se, 

jaký je zájem města Přerova o větší počet zástupců za město Přerov v představenstvu, z jakého důvodu 

usoudili, že se negativně projevuje kumulovaná funkce p. ředitele s funkcí člena představenstva, a kdo 

je navržen za 4 zástupce představenstva za město Přerov. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že na základě podílu, jaký má město Přerov ve společnosti VaK, si zaslouží i odpovídající 

počet členů představenstva společnosti.  

Co se týká p. ředitele Dundálka, tak se domnívají, že není důvod, aby byl členem představenstva 

společnosti, že jako ředitel společnosti se samozřejmě účastní všech jednání představenstva 

společnosti. Připomenul, že zastupitelstvo města schvalovalo tyto zástupce do představenstva VaK. 

 

p. M. Dostál – faktická 

Zareagoval na p. Horkého, že rada má své komise, a do komisí chodí podněty od občanů a samotná 

komise dává podněty radě. Takže nemusí na základě nějakých dat pořád něco dělat. Byl zde nějaký 

podnět, který se nějakým způsobem vyřešil. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Během některého jednání rady si vyžádali informace o tom, jak je využíván mobilní rozhlas, 

informace byla zastupitelům rozeslána asi půl hodiny před dnešním zasedáním zastupitelstva. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Vystoupil s informacemi o Českém červeném kříži a souhrn informací přednesl prostřednictvím 

prezentace. 

Na základě těchto informací navrhl přijmout usnesení: 

 

188/6/2/2019 Podnět náměstka primátora Mgr. Petra Kouby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o řešení sociální situace osob    

z ubytovny U Výstaviště 12. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Doplnil informaci, na kterou se ptala p. Václavíčková, a to na VaK. Dnes měl telefonát z jedné firmy 

ze Zlína s informací, že město Přerov prodává VaK soukromé firmě. 

Přihlásí se  v „Různém“, aby tyto desinformace uvedl na pravou míru. 

 

p. Pospíšilík 

Když se zaváděla jednosměrka na Wurmové ulici, tak byl jako řidič naštvaný, že nebude moci odbočit 

standardně, jak byl zvyklý a říkal si, že to chce čas, který ukáže ty změny, zda se tam situace zklidní 

nebo ne. Dal za pravdu minulému vedení města, že to situaci zklidnilo a zlepšilo, je to bezpečnější jak 

pro chodce, tak pro cyklisty a i řidiče. 
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Druhý bod se týká zakoupení stanu pro lidi bez domova. Červený kříž do jisté míry suploval město 

v dlouhodobé práci s lidmi zejména přes zimu. Zeptal se p. náměstka, jak bude město suplovat činnost 

Červeného kříže, kolik to bude stát, aby byla tato dlouhodobá koncepce. Pokud se lidem rozdají stany, 

tak jestli budou přespávat na soukromých pozemcích nebo na pozemcích města, jestli budou muset mít 

zábor, nebo jak se k tomu budou stavět, a kdo bude v zimě hlídat, jestli tam ten člověk nezemřel, 

protože město do určité míry nese za to zodpovědnost. 

Poslední dotaz měl na materiál z 16. rady, rekonstrukce výtahu, kterou získala firma Schindler, je to 

výtah na Bratrské ulici, cena 950 tisíc Kč, požádal o bližší informace. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Názor, že Červený kříž suploval nějaké činnosti města, je podle něj mylný a naprosto se nezakládá na 

znalosti problému. 

Na dotaz týkající se výtahu bude odpovězeno písemně. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Připravil si pro zastupitele krátkou prezentaci týkající se koncepci bezdomovectví. 

Je velkým omylem, že iglú je připraveno pro bývalé klienty ubytovny ČČK, jedná se o lidi, kteří jsou 

dnes venku, je jich 26 podle posledního sčítání a město se snaží zabezpečit jejich životní funkce a 

přežití v zimě. Tento projekt vznikl ve Francii, pilotován byl v Ostravě a město Přerov je jedno 

z prvních měst v regionu, které by chtělo navázat na tuto úspěšnou spolupráci. Každý klient, který si 

toto vypůjčí na základě smlouvy, podepíše hmotné ručení a dle zkušeností z Ostravy se o to 

bezdomovci starají dobře a na jaře vrací. Co nahradí ČČK, tak to je právě oddělení nízkoprahu, 

nízkoprahové centrum jsou tři pro mládež, které je pro bezdomovce a bude splňovat tyto funkce – 

prostor pro komunitní práci, sociální zařízení, občanskou poradnu, potravinovou pomoc, šatní a právě 

sklad a iglú. Není registrovaná služba noclehárna, takže v současné době vytipovávají místo, kde by 

mohla být noclehárna pro ty, kteří nechtějí být v terénu. A není potřeba zábor. 

 

Ing. Prachař 

Reagoval na podnět p. Václavíčkové – je tady samostatný bod městských společností, takže by to 

určitě nechal do tohoto bodu. Nicméně ve výroční zprávě VaK je seznam akcionářů – město Tovačov 

2,27% a 2 členy v představenstvu, obává se, že to není adekvátní zastoupení. 

 

p. Tomaníková 

Obrátila se na p. náměstka Koubu, zajímalo by ji, jaký počet lidí se vrací do těch původních bytů, 

protože byli „za trest“ přestěhováni do ubytovny. Je ráda, že se zde tento přehled objevil. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že je to špatná interpretace. Nikdo nebyl nikam za trest přesunut, pouze bylo ukončeno 

nájemní bydlení lidem, kteří byli v minulosti dlužníky a oni si ubytování u ČČK našli sami. 

Předpokládá, že jeden byt je takový, do kterého se vrací původní nájemníci. 

 

p. Tomaníková – faktická 

Doplnila svůj dotaz, že když neplatili nájem a nežili spořádaně, tak byli přestěhováni, nebo s nimi byla 

ukončena smlouva a byli přestěhováni na ubytovnu. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

V současné době vrací pouze jednoho klienta do toho samého bytu, který předtím zdemolovali a 

dostávají stejný, ale nájemní vztah je tréninkové bydlení. Podepsali, že budou spolupracovat se 

sociálními pracovníky a budou platit nájem. Tam není možné, že by vznikl dluh na nájmu, z jejich 

příjmu bude odečten nájem a budou v režimu hlídání těch financí, čili nebere se byt Přerovanům. 

 

p. M. Dostál 

Vrátil se k vysvětlení zobousměrnění Wurmovy ulice. Situace se možná zklidnila také proto, že 

v současné chvíli je zákaz vjezdu kamionů do Přerova. Až se tento zákaz zruší, tak je možné, že právě 



10 

 

Wurmova ulice, která je dočasně zobousměrněna, vypomůže tomu, aby ta auta z této ulice vyjela 

rychleji. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Výtah na Bratrské ulici byl vysoutěžen za 959 tisíc Kč vč. DPH. Předpokládaná cena byla vyšší, 

protože původní parametry byly širší, ale i tak tato nabídka splnila zadávací podmínky. Samozřejmě 

detailně to mohou ještě napsat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Doplnil informaci k tréninkovému bydlení, a to, že je uzavřeno s klienty pouze na 3 měsíce, a pokud 

nebudou plnit to, k čemu se zavázali, tak jim to potom nebude prodlouženo. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Nedostal odpověď od p. náměstka, jak vzrostou náklady, když město bude vytvářet činnost místo 

ČČK. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Je zde hluboký omyl, že městu vzrostou náklady, protože ČČK dostával na provoz sedárny cca 200 

tisíc Kč na rok. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D. 

Zeptal se p. náměstka, zda všichni z těch 11 lidí mají své pohledávky nebo dluhy vůči městu splacené. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nemají všichni splacené všechny dluhy. 

 

občan – p. Pískovský 

Sdělil, že je vlastník pozemku v Předmostí, o kterém se zde stále dokola jedná na zastupitelstvu. 

Obrátil se na p. Pospíšilíka s tím, proč se zde neustále projednává kdo, kde a na co vzal, jaké 

prostředky apod. 

Dále se zeptal p. Slováčka, zda mu připadá jako kůň, ať už černý, hnědý nebo jiný.  Smluvně je 

s pozemkem fixován na 2 roky nájemní smlouvou, takže po dvou letech se mohou projednávat další 

odkupy apod. 

 

 

Hlasování o návrhu usnesení Mgr. Kouby: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen ( MUDr. 

Trhlík) 

 

 

189/6/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od  5. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(15. schůze Rady města Přerova konané dne 2.5.2019, 16. schůze Rady města Přerova konané dne 

23.5.2019). 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen ( MUDr. Trhlík) 
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190/6/2/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Antonína Prachaře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zpracovat podrobnou strategii 

plnění požadavků občanů Dluhonic do příštího zasedání zastupitelstva včetně čerpání finančních 

prostředků z rozpočtu města a z rozpočtu SFDI. 

 

DISKUSE: 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Potvrdil slova p. Prachaře, že s novým předsedou místního výboru p. Boráněm se jedná úplně jinak 

než s p. Ježíkem, pravidelně se potkávají, naposledy dnes za účasti p. primátora, p. Čermáka, což je 

zmocněnec pro dostavbu dálnice D1. 

Nemá nic proti navrženému usnesení, dnes s p. Čermákem těch 13 bodů rozebrali s tím, že za město 

Přerov bude dodán ke stavbám, co si myslí, že by měly jít za městem rozpočet města, ŘSD zase dá ke 

svým stavbám rozpočet a potom se o tom bude zase dál jednat. 

Tak se domluvili, že potom p. Vrána, jako poslanec zvolený za město Přerov, by šel za p. předsedou 

vlády s těmi body, na kterých by se domluvili. A jednání by dále probíhala. 

Konstatoval, že v těchto věcech jednají a nemá nic proti navrženému usnesení, nicméně termín si dali 

ještě kratší. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že proti usnesení má námitku – zpracovat podrobnou strategii plnění mu přijde téměř 

nerealizovatelné. 

Domluvili se, že p. Čermák spolu s p. Navrátilem zkusí kvantifikovat zejména finančně všech 13 

požadavků, které Dluhonice vznesly, a o těchto 13 požadavcích by se potom jednalo na Ministerstvu 

dopravy, jakým způsobem se k tomu jednotliví aktéři postaví. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zeptal se p. Prachaře, zda to bylo přeřeknutí, že město konečně přestane blokovat výstavbu dálnice D1 

0136 a řekl, že to přece město neblokuje, ale blokují to občanská sdružení Krajinka a jiní. 

Sdělil, že by byl nerad, aby zde byla desinformace, že město, 35 zastupitelů, blokuje dostavbu dálnice 

D1. 

 

Ing. Prachař 

Opravil, že dostavbu dálnice blokují občané místní části zaštítění bývalým předsedou místního výboru 

p. Ježíkem, zároveň jednatelem společnosti Krajina, která podává příslušné podněty, bohužel, 

v souladu se zákonem. 

Nechal by skutečně hlasovat o tom, aby do příštího zastupitelstva byl zde naprosto jasný materiál, 

které z těch 13 požadavků půjdou za SFDI, které půjdou z rozpočtu města Přerova, protože mimo jiné, 

je zde oprava osvětlení, chodníků. Je mu známo, že takovéto prostředky, ať v rámci jakýchkoliv 

kompenzací není možné krýt ze státního fondu a jsou to investice města Přerova. 

Zopakoval, že termín do příštího zastupitelstva z jeho strany stále platí. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Informoval, že mají dohodnutou určitou strategii, nechtěl říct, že by to bylo tajné, ale že mají 

dohodnuté určité kroky ve vztahu k vládě. 

Dle něho by to nejprve nechal projednat vládě a potom by to na příštím zastupitelstvu okomentoval. 

Tímto se zavazují z fondu SFDI, a co když jsou i jiné prostředky, proto by nechal tu kvantifikaci, ta 

bude během 14 dnů známa, proběhne jednání na Ministerstvu dopravy nebo u p. předsedy vlády a na 

dalším zastupitelstvu sdělí informace, které se dozví. 
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primátor Ing. Měřínský 

Na dnešním jednání se na něčem dohodli, budou se toho držet a záleží na zastupitelstvu města. 

Dohodli se, že budou kvantifikovat zejména finančně požadavky zástupců Dluhonic, a to platí. 

Návrh na usnesení je jiný, a jestli je zastupitelstvo zaváže k tomu, aby zpracovali podrobnou strategii, 

tak to samozřejmě záleží na jednotlivých zastupitelích. 

 

 

Hlasování: 18 pro, 1 proti, 15 se zdrželo, 1 nepřítomen ( MUDr. Trhlík) 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

191/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 1032/2     

v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (Trávník 20) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v 

k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

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

 

 

192/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova –   části pozemku  p.č.  138 v k.ú. Lýsky 

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

převod části pozemku  p.č.  138  ost. plocha o výměře 40 m2  v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

Upozornil, že se opravdu jedná o pozemek v Lýskách, přimluvil se o to, aby se to manželům 

Kubíkovým prodalo. 

Myslí si, že kromě věcného břemene, přístupu k odlehčovací kanalizaci, by se dalo dát i věcné 

břemeno, aby v případě potřeby přes tento pozemek mělo město přístup i na zbytek pozemku p.č. 138, 

který není v současné době nijak využívaný, je to travnatá plocha. Jediné o co se jedná je, že tudy vede 

odlehčovací kanalizace. 
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Podal protinávrh, aby úplatný převod do majetku manželů Kubíkových byl umožněn za 

podmínky věcného břemene přístupu na část pozemku, kterou chtějí odkoupit a zajištění 

přístupu v případě potřeby přes tento jejich, eventuálně, koupený pozemek na zbývající část 

pozemku p.č. 138. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že úplně ideální by bylo, kdyby se tato parcela prodala celá všem majitelům těch zahrad. Odbor 

majetku vysílá signál manželům Kubíkovým tím, že se to dnes zamítne, ale nezavírá se cesta k tomu, 

aby se pozemek odprodal celý, aby se zkusili mezi sebou domluvit a pozemek se mohl takto odprodat 

s tím, že tam zůstane věcné břemeno na kanalizaci. 

Takový je záměr, jak dál postupovat v této věci a proto vyzval p. Slováčka, aby zvážil svůj protinávrh. 

 

MUDr. Slováček 

Sdělil, že v tomto případě svůj protinávrh stahuje. 

 

 

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

 

 

193/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 892/3 a 892/4 v 

k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 892/3, zast. pl. a nádvoří o výměře 66 m2 a pozemku p.č. 892/4, zast. pl. a 

nádvoří o výměře 110 m2, oba v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 

 

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

 

 

194/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. st. 

84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce 

Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

do majetku statutárního města Přerova 

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

převod pozemku p.č. 84/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 214 m2 jehož součástí je stavba č.p. 

64, rodinný dům příslušná k části obce Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 zahrada o výměře 147 

m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku pana Z.T. do majetku statutárního města Přerova. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Souhlasil, že historii, jak popsal p. Zácha, odpovídá skutečnosti, ale zde je kritické to, že pokud město 

tento pozemek nekoupí, tak SŽDC si postaví svou trať na Brno tak, jak chce a vůbec je nebude 

zajímat, jak se občané do Lověšic dostávají. Stav je desítky let kritický, současný chodník se nedá 

nazývat chodníkem a bohužel místní podmínky jsou takové, že bez vykoupení nemovitosti, nebude 

slušný příjezd do Lověšic asi už nikdy, město si to blokuje minimálně na dalších 100 let. 

Myslí si, že stojí za to dál s p. T. jednat a najít nějaké jiné řešení např. směnu pozemku apod., proto 

podal protinávrh – návrh usnesení změnit z „neschvaluje“ na „schvaluje“.  
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primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že už jednali s p. T. od minulého období a jeho představy 5 milionů neodpovídají situaci. 

Nemyslí si, že by se od něj měla kupovat nemovitost za 5 milionů. Je třeba se chovat rozumně v tomto 

případě. 

 

Ing. Prachař 

Zeptal se, zda tento pozemek a dům mají nějaký vztah k revitalizaci silnice II/150 neboli Mádrova 

podjezdu, aby věděli. To je plánovaná investice kraje a projekční práce, byť se zpožděním, ale pořád 

probíhají. 

Pokud zde existuje ještě jakákoliv možnost, jak tady zaznělo, např. směnou nebo čímkoliv jiným, tak 

by se přiklonil k tomu, aby se využily všechny možnosti. 

Nicméně souhlasil s tím, že když se má dát 1,7 milionu a někdo přijde s 5 miliony, tak se město musí 

chovat hospodárně, protože není možné takovýmto způsobem ustupovat, to zde bylo v Hranicích a na 

různých místech republiky. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že objekt nemá přímou souvislost s Mádrovým podjezdem, ale má přímou souvislost 

s rekonstrukcí podjezdu v Lověšicích a bez výkupu této nemovitosti se městu nepodaří rozšířit cestu a 

vybudovat tam cyklostezku a chodník pro pěší. 

Rozšíření podjezdu je podmíněno výkupem této nemovitosti. I v minulém volebním období s p. 

Talachem jednali a nemyslí si, že má smysl s ním jednání prodlužovat, on se vyjádřil jednoznačně, aby 

město dalo 5 milionů, jinak nic nebude. 

Taková je situace, zastupitelstvo může např. jmenovat nějakou vyjednávací komisi, která možná bude 

úspěšnější než minulé nebo současné vedení města. 

 

p. Pospíšilík 

Podpořil návrh p. Horkého a zeptal se, zda se opravdu pokusili o směnu pozemků a zda p. T. na to 

nereagoval.  

 

náměstek primátora p. Zácha 

Jednali s p. T. i o jiných možnostech – byl možný převod bytové jednotky, měl nějaké požadavky, ale 

vše převyšovalo cenu znaleckého posudku, což je 1 450 tisíc Kč, a to je to, na co p. majitel 

nepřistoupil. Je to pro něho neadekvátní částka, je to částka malá a neakceptovatelná, takže ani bytová 

jednotka, ani pozemky. On se chce odpíchnout od částky 5 milionů Kč a trojnásobek ceny znaleckého 

posudku je opravdu podezřelý. 

 

občanka – p. Hrutkaiová – předsedkyně místní části Lověšice 

Připomenula, že podjezd řeší všechny 3 volební období, které je v místní části a pořád se nic neděje, 

chodník je v havarijním stavu, technické služby se jej snaží udržovat, jak můžou a nevyhovuje šířkově 

a prostě vůbec. 

Myslí si, že by bylo dobré s p. T. ještě jednat, opravdu je to lichva těch 5 milionů, je to neúnosné, ale 

není možné to takto úplně zabít. 

České dráhy zde jednali, má se dělat rychlostní trať na Brno, a kdyby tam postavili široký most bez 

toho, aby se tam dalo projít…  

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že se s ním jednalo v tomto i v minulém volebním období a myslí si, že víc dělat nemohou. 

 

Ing. arch. Horký 

Uznal, že je to skoro 3 a půl násobek ceny znaleckého posudku a je to hodně a je třeba se na to 

podívat, že by se to vykupovalo ve veřejném zájmu jako dlouhodobou věc minimálně na 100 let 

dopředu. 

Pokud se to nepodaří koupit teď, tak ať se vyjedná se zástupci SŽDC alespoň to, aby mostovka byla 

širší. Je to sice katastrofální případ, jako v případě Mádrova podjezdu, ale nezablokuje to např. jednání 
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s dědici p. T. třeba za 50 let, aby se to dalo rozšířit. Upozornil, aby se to nezablokovalo technicky, 

protože most na rychlotrati nebude nikdo bourat, a určitě ne na podnět města Přerova. 

Znovu navrhl zkusit ještě jedno jednání s p. T. a pak jednat se SŽDC, aby to technicky postavili tak, 

aby se to mohlo např. za 30 let rozšířit. 

 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 10 pro, 8 proti, 16 se zdrželo, 1 nepřítomen ( MUDr. 

Trhlík) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 3 proti, 10 se zdrželo, 1 nepřítomen ( MUDr. Trhlík) 

 

 

195/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5466/90, p.č. 

5466/132, p.č. 5466/194, p.č. 5466/199 a p.č. 5990/40 vše v k.ú. Přerov – 

využití předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb.            

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – spoluvlastnického podílu id 3/12 pozemků p.č. 5466/90 orná 

půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná půda 

o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda o 

výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5466/90 

orná půda o výměře 5163 m2, p.č. 5466/132 orná půda o výměře 5394 m2, p.č. 5466/194 orná 

půda o výměře 5327 m2, p.č. 5466/199 orná půda o výměře 5354 m2 a p.č. 5990/40 orná půda 

o výměře 4667 m2 vše v k.ú. Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

Podal protinávrh v souladu s vyjádřením koordinační skupiny, a to, že ZM se usneslo, že využije 

předkupního práva a dotčené pozemky koupí. 

Myslí si, že pokud v územním plánu to má mít pro město význam a koupě těchto pozemků do majetku 

města se nabízí, tak by se to mělo využít, aby se za pár let neřešilo něco podobného jako v předchozím 

bodu, že město pozemek potřebuje a někdo bude uměle šroubovat cenu nahoru, proto by byl rád, aby 

předkupní právo využili a pozemky koupili. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upřesnil znění protinávrhu – bod 1 – „schvaluje“ a bod 2 „…město Přerov využije předkupního 

práva…“. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Předpokládá, že od této chvíle bude tento protinávrh v každém pozemku, kde má město předkupní 

právo a týká se dopravní stavby, ať je to dálnice D1 nebo okružní křižovatka na Dluhonské. 

Proto je územní plán, kterým je to vázáno pro dopravní stavby a zrovna v tomto případě jihovýchodní 

tangenta je plánovaná 20 let a zatím se nezačalo ani s výkupem pozemků. 
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Ing. Prachař 

Přiklonil se k návrhu Dr. Slováčka, protože ať už stát udělá jakékoliv úpravy právních předpisů a 

začne stavět za 5 nebo za 10 let, možná za 20, možná nikdy, tak skutečně to, co probírali v minulém 

bodě, že je zde nemovitost s odhadní cenou 1,5 milionu Kč a požadavek vlastníka je 5 milionu, tak se 

mohou dostat do stejné situace. Nemohou přece zadělat na problémy, ať už tu pak bude sedět 

kdokoliv. 

Pokud tento princip týkající se dálnice, týkající se dopravních staveb, které trápí občany města 

Přerova, je takový, že by město mělo využít podle platných předpisů a oceňovací politiky tato 

přednostní práva odkupu, tak bude jenom pro. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Domnívá se, že pokud se mají kupovat nějaké ideální podíly 3/12 pozemku, tak je lépe spoléhat na 

územní plán než na vlastnictví 3/12 nějakého pozemku. 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka: 16 pro, 3 proti, 15 se zdrželo,1 nepřítomen ( MUDr. 

Trhlík) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 4 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen ( MUDr. 

Trhlík) 

 

196/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 835 v k.ú. 

Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 835  ovocný sad o výměře 3222 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen ( MUDr. Trhlík) 

 

 

197/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova  pozemků  p.č. 80/1,  p.č. 80/2, p.č.  

80/3 a p.č. 78 vše v k.ú. Svrčov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 80/1 ovocný sad o 

výměře  8114 m2, p.č. 80/2 orná půda o výměře 1915 m2, p.č.80/3 orná půda  o výměře 658 m2 a p.č. 

78 ovocný sad o výměře  4405 m2  vše v k.ú. Svrčov. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen ( MUDr. Trhlík) 
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198/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova   pozemků  p.č. 74, a p.č. 75 oba  v 

k.ú. Svrčov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova  pozemku  p.č. 74 zahrada  o výměře  

2850 m2, p.č. 75 zahrada o výměře 1537 m2 oba  v k.ú. Svrčov. 

 

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

 

 

199/6/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  

do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 

bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových jednotek  č. 1945/1, č. 

1945/2,  č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 1945/104 a nebytových jednotek č. 1945/101, č. 1945/102, 

č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), včetně s nimi souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 31 o výměře 505 m2 v k.ú. Přerov jehož součástí je stavba -  objekt bydlení č.p. 2024, 

příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov ( Kratochvílova ul.), 

bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, č.120/103, 

č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a 

spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení ve věci záměru statutárního 

města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a 

nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a 
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spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. 

Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 

v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p.120, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

 

DISKUSE:  

 

náměstek primátora p. Zácha 

Rada města schválila dne 13.6.2019 podat návrh ZM schválit úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města, a to pouze nebytových jednotek. 

Tento návrh předkládá na dnešním zastupitelstvu jako protinávrh: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr statutárního města Přerova - 

úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova nebytových jednotek č. 

1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 1945, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), 

včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického 

podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 505 m2 v k.ú. Přerov jehož 

součástí je stavba -  objekt  bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na 

pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), nebytových jednotek č. 120/101, č. 120/102, č. 

120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického 

podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na 

pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 

 

Jedná se tedy pouze o nebytové jednotky. 

 

 

Ing. arch. Horký 

Jako člen majetkoprávní komise společně s ostatními členy hlasoval o tom, aby se momentálně 

schválil záměr koupit to všechno, tedy včetně bytových jednotek z toho důvodu, že se tím získá 

nástroj, jak ovlivnit způsob a typ lidí, kteří pasáž obývají, a to tvoří významnou kvalitu tohoto 

prostředí. 

Momentálně je to ve fázi záměru, nerozhoduje se o koupi, ale o tom, jak podniknout další kroky 

nabytí. Nic ale nebrání tomu změnit potom názor a nekoupit ty byty. 

Navrhl protinávrh na původní záměr, jak to bylo předloženo na zastupitelstvu města.  
Když se podíval, jakým způsobem se tyto nemovitosti pohybovaly cenově v minulosti, když je město 

prodávalo společnosti YU HIPEX, případně manželům P., tak např. p.č. 30, které je blíže k Palackého 

ulici, město prodalo id. ½ za 3,5 milionu Kč v r. 2002. Střední část prodávalo Teplo Přerov, byl to 

takový vývod nemovitosti z majetku společnosti, protože do Tepla Přerov to město vložilo do jeho 

základního jmění, a tam tu id. ½ prodalo manželům P. za 533 tisíc Kč. Poslední část, která přiléhá 

k ulici Kratochvílově, tam id. ½, tam si to společnost YU HIPEX a manželé P. prodávali vzájemně, 

nicméně se to v r. 1998 pohybovalo ½ za 2,5 milionu Kč a druhá ½ za 750 tisíc Kč. Takže ta cena v té 

době nebyla nijak velká, pravděpodobně za čas mohla stoupnout, ale zase stav nemovitostí se zhoršil, 

takže toto navrhl vzít jako podklad k dalšímu jednání. Zajímavé je, že město tu ½ v r. 1997 prodalo za 

3,5 milionu Kč. 

Takže ty ceny jsou desetinové oproti tomu, co by P. požadovali a myslí si, že by se měli vrátit k tomu, 

za kolik to koupili, a ne bavit se o desítkách milionů. 

Nicméně je to záměr a podporuje co největší rozsah nákupu, aby se vědělo, kolik to bude celé stát, aby 

mohli ovlivnit kvalitu života v místě. A až se bude hovořit o konkrétních částkách, tak se mohou 

rozhodnout, co koupit, co bude pro město výhodné. 
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p. Pospíšilík 

Nerad by nahrazoval soukromé investory. Nedovede si představit, že město bude kupovat bývalý 

Emos na nám. T.G.M., dále je spousta nemovitostí ve spodní části náměstí, ve který se musí udržovat 

provozní náklady. Nemovitosti, která jsou ve špatném stavu, má město spoustu. Nemovitost, o které 

jednáme, je také ve špatném stavu, současní vlastníci na tom čerpali nájmy, vydělávali na tom peníze, 

neinvestovali do toho téměř nic, a teď by to město mělo zase koupit. 

Myslí si, že by město mělo vrátit zpátky kupní sílu do centra, aby soukromí investoři měli zájem do 

nemovitostí investovat, aby se jim to vyplácelo, hledat řešení tak, aby se lidé do centra vrátili. 

Je proti tomuto záměru a nemůže pro to zvednout ruku. Předpokládaná investice na opravy je okolo 70 

– 90 milionů Kč, na to město nemá a dlouho mít nebude. Dále jsou to provozní náklady na udržování, 

když se tam nenajde nájemce nebo nebude o to zájem. 

 

MUDr. Slováček 

V tomto bodě jednoznačně souhlasí s p. Pospíšilíkem. Soukromí vlastníci, potažmo firma, si to 

s nějakým účelem koupila, má z toho zisky, tak by měla dbát o to, aby se o ten majetek starala. 

Takže je také proti tomuto návrhu, nesouhlasí s tím, aby se to kupovalo. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že tento úkol jednat s majiteli byl od zastupitelstva města. 

 

Ing. arch. Horký 

Je potřeba si také uvědomit, že to, jak centrum fyzicky vypadá, je pozitivní nebo negativní externalitou 

pro obchodníky a návštěvníky města. 

Rád by tento záměr pustil dál, aby se zjistilo, v jakých cenových relacích se to bude skutečně 

pohybovat, a pak se mohou rozhodnout. 

Možná to ukazuje, že není úplně dobré zbavovat se některých nemovitostí, které město vlastní, 

zvláštním podnikatelům s různými zájmy. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zeptal se p. Slováčka a p. Pospíšilíka, protože je zde protinávrh p. Horkého koupit to celé, on 

předkládá návrh koupit pouze nebytové prostory. Proto se ji zeptal, zda nezvažují dát protinávrh 

definitivně tento návrh opustit. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Záchy, prostřednictvím p. primátora, jaká je ekonomická úvaha, co se s tím bude dělat dál. 

Na předchozím zastupitelstvu p. náměstek slíbil, že předloží nakládání se zbytným majetkem, a tento 

materiál zde nenašel.  

 

náměstek primátora p. Zácha 

Záměr předložil kolega zastupitel, vrátil ho do hry, protože pasáž se už projednávala, a jako zkušený 

zastupitel, který tady sedí asi 2 volební období, z toho 3 roky byl součástí koalice, takže byl u toho, 

když projde tento záměr, tak na odboru majetku počkají, až bude nová oceňovací vyhláška, zadají 

znalecké posudky, které stanoví nějakou cenu dané nemovitosti, versus dům v Lověšicích. Budou 

následovat jednání s firmou YU HIPEX a p. P., aby mu bylo sděleno, že znalecký posudek říká, jaká 

je cena za bytovou a nebytovou jednotku, a on sdělí svou požadovanou cenu, a pak to předloží na 

zastupitelstvo. 

Na odboru majetku je koncepce nachystaná, ale ještě s p. vedoucím do toho udělali zásah, že tam dají i 

pozemky, nejenom budovy, nebytové prostory, protože město vlastní spoustu pozemků, které by se 

mohly nabídnout např. současným nájemcům k tomu, aby ty pozemky odkoupili. 

Dnes nebyl nahrán materiál 3.1.5, což byla jedna nebytová jednotka, bylo to staženo, protože musí to 

být součástí navrhované koncepce. 

Omluvil se, že to nestihli. 
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Ing. Hrabina 

I koordinační skupina, která toto projednávala, konstatovala, že tyto nebytové prostory jsou z celého 

domu v nejhorším stavu. 

 

Ing. Střelec 

I tady, tak jako na radě, podpoří záměr koupit nebytové prostory, protože si myslí, že se může do 

budoucna stát jedna věc. Neví, jak je město schopné přinutit majitele nebytových prostor, aby toto 

udržovali, a v budoucnu se také může stát, že se bude muset pasáž zavřít tím, že majitel to případně 

bude udržovat tak, jak to udržuje. Takže podle p. Pospíšilíka, aby se to předložilo, co s tím, tak se to 

předloží, až se bude vědět, kolik finančních prostředků nebytové prostory budou stát, a pak se může 

říct, jestli to za ty peníze město chce nebo nechce.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Dohledal si hlasování ze 4. zasedání ZM, kterým zastupitelé uložili p. náměstkovi, že se má tímto 

zabývat a informoval, že kompletně celý zastupitelský klub Prosperity byl pro. Pan náměstek dělá to, 

co zastupitelé po něm chtěli. 

Myslí si, že když už se ta energie, čas a nějaké peníze do toho investovaly, tak že by se mělo 

pokračovat minimálně v tom, aby se zjistilo, kolik peněz by případná koupě stála, a jaké jsou případné 

podmínky a možnosti. Potom se mohou na základě relevantních informací nikoliv dojmů rozhodnout, 

co dál. 

 

MUDr. Slováček 

Reagoval na p. Navaříka, prostřednictvím p. primátora, že určitě nezaúkolovali p. náměstka jen oni 4, 

bez ohledu na to, jak hlasují, tak hlasování dopadají tak, jak si představuje koalice. 

Došlo k názorovému vývoji, protože v době, když se řešila pasáž, se neřešila koupě Emosu, a neřešilo 

se riziko dalších desítek a stovek milionů výdajů z městského rozpočtu. 

Takže si myslí, že mohou mít nárok své názory změnit. 

 

p. M. Dostál 

Zde se tvoří záměr, jak zlepšit pohyb lidí v centru nebo je víceméně dostat do centra, všichni vidí, jaká 

je teď situace v centru města. Před pár lety, když začínal s městskými trhy, tak zde bylo daleko víc lidí 

než v dnešní době, situace se změnila. Myslí si, že kdyby přesun magistrátu na náměstí do budovy 

Emosu vyšel, byť je to samozřejmě běh na dlouhou trať, tak je to jedna z možností, jak lidi do centra 

dostat. Prázdné obchody jsou symbiózou obchodníka s majiteli nemovitostí. 

Jedna z těch cest je záměrová, zjistit jaká je možnost odkoupit nebytové prostory, které potom město 

může nějakým způsobem využít, takže tomu dává zelenou. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Navázal na p. Dostála, že jsou to všechno záměrové věci, tzn. i náměstí T.G.M. 16, a mnoho dalších 

nemovitostí jsou pouze ve fázi záměru. 

 

Ing. Prachař 

Myslí si, že to záměrem zůstane i po konci funkčního období tohoto zastupitelstva jako všechno. 

Je zde spousta nemovitostí v žalostném stavu, záměr na prodej Čechova 43, záměr, záměr, výsledek a 

realita žádná. 

Přimluvil se k návrhu Ing. arch. Horkého, pokud ve fázi záměru, tak to koupit celé, aby mohlo město 

nějakým způsobem hospodařit s těmi byty, tzn. schválit původní návrh včetně s těmi byty. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 13 pro, 8 proti, 13 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

 

Hlasování o návrhu zpravodaje p. Záchy: 16 pro, 7 proti, 12 se zdrželo 
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200/6/3/2019 Nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního 

města Přerova do základního kapitálu společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje jménem statutárního města Přerova převzetí vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 

224 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení svého dosavadního vkladu 

ve společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 

3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, o částku 990.000,- Kč nepeněžitým vkladem 

tvořeným nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemky p.č. 1222/20 

(orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2 a 

p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. Čekyně, a učinění prohlášení 

statutárního města Přerova o převzetí vkladové povinnosti. 

 

2. schvaluje nepeněžitý vklad tvořený nemovitými věcmi ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemky p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. 

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

27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, s tím, že na základě 

znaleckého posudku č. 2019/38, který vyhotovil znalec Ing. Ctibor Hošek dne 8.4.2019, se 

nemovité věci započítají na vklad částkou 990.000,- Kč, a učinění prohlášení statutárního 

města Přerova ve smyslu ust. § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, o vnesení 

nemovitých věcí - pozemků p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v 

k.ú. Čekyně, jakožto svého nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Technické 

služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Upozornil, že materiál neprojednal Finanční výbor, proto by rád věděl, podle jakého klíče jsou 

materiály FV předkládány.  

Technické služby mají k dispozici cca 56 milionů Kč nerozděleného zisku a tady dostanou do vínku 2 

pozemky v souhrnné hodnotě skoro 2 miliony Kč. 

Dle jeho názoru se asi bojí město vzít nějaké dividendy nebo stáhnout zisk z technických služeb a tady 

je příležitost získat 2 miliony Kč za pozemky, město to nedělá, ono to bude technickým službám 

vkládat do majetku, což nechápe. 

Proto podal protinávrh: ZM schvaluje záměr města Přerova na úplatný převod pozemků p. č. 

z jednotlivých bodů, jak jsou uvedena v předloženém návrhu na usnesení. 

 

Ing. Hrabina 

Podporuje protinávrh a vůbec nechápe, když mají technické služby na kontě tolik peněz, proč se 

nejedná o úplatný převod. 

Chápe, že technické služby tyto pozemky potřebují, s tím nemá problém, aby přešly do jejich 

vlastnictví, ale také navrhuje úplatný převod. 

 

Ing. Prachař 

Informoval, že si v rychlosti sečetl celou tu plochu, byť je tvořena různými druhy pozemků, je to orná 

půda, je to ostatní plocha, a v podstatě se baví v součtu o 3349 m2 za 990 tisíc Kč, což je 295,-Kč /m2. 
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Když město schvaluje záměry, tak se pohybuje v částkách přesahujících 1000 – 1500,-Kč/m2 a tady se 

vkládá něco s hodnotou 295,-Kč/m2 . Proto se zeptal, jestli je to s péčí řádného hospodáře. 

Nevidí jediný důvod, proč by technické služby měly cokoliv dostávat zdarma, když disponují s desítky 

milionů na účtu a tyto finanční prostředky by mohly sloužit např. na kompenzační opatření v místní 

části Dluhonice. 

Věří tomu, že se najde dostatek zastupitelů, kteří podpoří tento návrh, nicméně za finanční plnění. 

 

Ing. Střelec 

Vyjádřil se k tomu, proč nepeněžitý vklad do majetku technických služeb k p. Hrabinovi a k p. 

Prachařovi. 

Když se tento záměr projednával na minulém zastupitelstvu, tak zde slyšel od p. Hrabiny, který asi 

zase změnil názor, že nemá problém s tímto materiálem, a že ho podpoří. Ale jsme na jiném 

zastupitelstvu, změna se vítá. 

K p. Prachařovi – to se dává do vlastní společnosti, je potřeba si uvědomit, že je to majetek města 

Přerova. 

Kompostárna, která teď funguje, je v majetku města Přerova a technické služby za ně platí nájem. 

V současné době asi město Přerov nemá 15 milionů Kč na to, aby zbudovalo rozšíření této 

kompostárny. Takže technické služby přijaly a valná hromada odsouhlasila investici v letošním roce, 

kterou budou realizovat technické služby za 15 milionů Kč. 

Technické služby zaplatily kompletně projekt této kompostárny, kterou si dříve nechalo zaplatit město 

Přerov. A druhá věc, je to vnos, takže se nebude platit daň z převodu. Toto dělal nezávislý odborník, 

který sdělil, že cena tohoto pozemku, což je orná půda, je v současné době za tyto peníze. Upozornil, 

že za něco se bude muset toto postavit, za něco musí technické služby nakupovat ty stroje apod. 

Zopakoval, že se to dává do městské společnosti, která je 100% vlastněná, ale pokud zastupitelstvo 

rozhodne, tak technické služby to zaplatí. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že jejich klub není proti tomuto záměru rozšířit kompostárnu, pouze se baví o tom, jestli to 

dostanou za peníze nebo to bude převedeno. 

Jejich názor je trvalý, a to za peníze. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dovolil si ještě změnu, aby se navázalo na bod 2, tedy: 

ZM schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemky p.č. 1222/20 (orná půda) o výměře 753 m2, p.č. 1222/21 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 698 m2 a p.č. 1222/22 (orná půda) o výměře 1 898 m2, vše v k.ú. Čekyně. 

 

Ing. Hrabina – faktická 

Svůj návrh stáhl. 

 

Ing. arch. Horký - faktická 

Souhlasí s návrhem p. primátora. 

 

Ing. Prachař 

Oslovil p. Střelce, že má pravdu, že je to 100% vlastněná společnost městem, kterou platí občané. 

Společnost vytváří zisk. Normální je po akcionáři, tzn. po městu, zdanit tento zisk, vzít si z toho svůj 

podíl a moudře rozhodnout, jak s ním bude naloženo. 

 

Ing. Střelec 

Reagoval na p. Prachaře, že teď tady neřeší rozdělení zisku, to nepřísluší zastupitelstvu. Pokud bude 

přijat protinávrh, tak to bude jediný bod. 
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náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Vysvětlila, že se tyto pozemky vkládají do základního kapitálu, tzn., že technické služby s tím vůbec 

nemůžou manipulovat sami o sobě, jedině přes valnou hromadu a přes zastupitelstvo. Takže v tomto 

případě je naprosto nepravdivé, že město nejedná s péčí řádného hospodáře. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

V důvodové zprávě je uvedeno, že technické služby jsou založeny v r. 2008 a během těchto let tam 

došlo k navýšení základního kapitálu o několik desítek milionů Kč, a to právě touto formou. 

U této společnosti se nezamýšlí žádný prodej, 100% vlastníkem společnosti je město Přerov, a ano, 

jsou tam finanční prostředky, ale ty jsou ne všechny, těch 15 milionů Kč, použity na výstavbu a 

rozšíření kompostárny. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 15 pro, 9 proti, 11 se zdrželo 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 20 pro, 5 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

 

201/6/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov                                                                                                                                                                                          

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  části pozemku p.č. 3158/14 

ostatní plocha  o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku 

vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1343 

příslušného k části obce Přerov I-Město, stojícího na pozemku p.č. 3094 v k.ú. Přerov, a to 

následovně: 

 

vlastník bytové jednotky č. 1343/1, podíl na společných částech domu id 8136/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/2, podíl na společných částech domu id 8296/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/3, podíl na společných částech domu id 8207/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/4, podíl na společných částech domu id 8355/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/5, podíl na společných částech domu id 2117/16833 

vlastník bytové jednotky č. 1343/6, podíl na společných částech domu id 4303/33666 

vlastník bytové jednotky č. 1343/7, podíl na společných částech domu id 8628/67332 

vlastník bytové jednotky č. 1343/8, podíl na společných částech domu id 8636/67332  

 

za kupní cenu ve výši 1700,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním 

městem Přerov (jako budoucím prodávajícím), Společenství vlastníků pro dům Šrobárova 1 v Přerově, 

se sídlem Šrobárova 1, Přerov IČ: 28618467 (jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 

1343/1, č. 1343/2, č. 1343/3, p.č. 1343/4, č. 1343/5, č. 1343/6, č. 1343/7, č. 1343/8 v budově č.p. 1343 

bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (Šrobárova 1) (jako budoucím kupujícím). Kupní 

smlouva bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu prodávajícímu 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 3158/14 v k.ú. Přerov, nejpozději však 

do 3 let od uzavření smlouvy. 

 

Hlasování: 33 pro, 2 se zdrželi 
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202/6/3/2019 Úplatný  převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova -  pozemků p.č. 3473/54, p.č. 3477/2, p.č. 5084/22, p.č. 5084/30 

a p.č. 5084/32 všechny  v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 3473/54 ostatní 

plocha o výměře 133 m2, p.č. 3477/2 ostatní plocha o výměře 104 m2, p.č. 5084/22 ostatní plocha o 

výměře 49 m2, p.č. 5084/30 ostatní plocha o výměře 89 m2 a p.č. 5084/32 ostatní plocha o výměře 21 

m2 všechny v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 – Nusle, IČ: 65993390 za 

dohodnutou kupní cenu ve výši 332.040,- Kč, včetně DPH. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Má pocit, že v této lokalitě posledně kupovali pozemek za 2000,-Kč/m2  a teď se prodává za 800, 500, 

400, tak jak se to hodí. Zeptal se, zda měl znalec k dispozici tuto poslední koupi města. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Tenkrát se jednalo o společnost MJM, jednání bylo za bývalého p. primátora. Je rád, že se pozemky 

vykoupily z důvodu, aby ta křižovatka byla postavena. 

Už toto zastupitelstvo schvalovalo nákup tohoto pozemku a byla tam cena znaleckého posudku plus 

výkup věcí movitých. Je to podloženo znalcem, ceny si nevymýšlí. Zopakoval, že je to v rámci stavby 

okružní křižovatky na ulici Dluhonské. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Znalec ocenil dle oceňovací vyhlášky a jeho schopností a neví, zda měl informace, za kolik to město 

vykupovalo v minulosti. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:25 – 16:40 hodin 

 

 

203/6/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 4667/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4667/1, zast. 

plocha a nádvoří v k.ú. Přerov,  označený dle geometrického plánu č. 6658-70/2018 jako díl „a“  o 

výměře 52 m2 ze společného jmění manželů P.K. a Ing. P.K.  do vlastnictví  statuárního města Přerova 

za kupní cenu  dle znaleckého posudku, cena v místě a čase obvyklá ve výši 75 000,- Kč, tj. 1442,30 

Kč/m2 za předpokladu finančního krytí. 
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DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Informoval, že je to jeden z bodů, který projednával Finanční výbor a jednomyslně ho doporučil ke 

schválení. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

204/6/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 5307/114, k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod a neschvaluje úplatný 

převod části pozemku p.č. 5307/114, dle geometrického plánu č. 6896-9/2019 ze dne 19.2.2019, 

označeného jako pozemek p.č. 5307/114, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Přerov o výměře 

2707 m2 z majetku České republiky do majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

205/6/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku  statutárního města 

Přerov -  části pozemku p.č. 5025/3 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod  části pozemku p.č. 5025/3 

ostatní plocha, ostatní komunikace,  geometrickým  plánem č. 6924-37/2019 označené jako pozemek 

p.č. 5025/15 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 681 m2 v k.ú. Přerov z majetku České 

republiky, Státní Pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, Praha, do vlastnictví statutárního 

města Přerova. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hrabina 

Měl několik poznámek – v podstatě se bude převádět ze Státního pozemkového úřadu pozemek do 

vlastnictví města Přerova a nějak smluvně ho budeme vázat na firmu AVČ, která tam vystaví nějakou 

infrastrukturu, kterou následně převede do majetku města. 

Z tohoto pohledu se mu jeví, že město v podstatě pro firmu AVČ, která má živnostenský list na 

hostinskou činnost, znovu dělá pro tuto firmu developera z tohoto pohledu, nicméně se s tím asi nedá 

nic dělat, protože to 30.4. odsouhlasili. Upozornil, že na konci, kde je důvodová zpráva by rád změnil 

formulaci „hodlá tuto komunikaci převést“ na slovíčko „převede“. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Pan kolega se naprosto mylně domnívá, jak to je nebo jak to bude. 

Firma zpracovala projektovou dokumentaci na vlastní náklady a práva a povinnosti z této 

dokumentace převedla na město Přerov, jako jediného možného investora, které by na tomto pozemku 

mohlo postavit komunikaci, protože Státní pozemkový fond nemůže pozemek převést ani fyzické a ani 

právnické osobě, jenom města, obce a kraje. 
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Město Přerov udělalo stavební povolení na tuto akci, práva a povinnosti smluvně převedlo z tohoto 

vydaného stavebního povolení na společnost AVČ. Společnost AVČ na vlastní náklady vybudovala 

tuto komunikaci, neví z hlavy, zda darovala nebo za 1,-Kč převedla do majetku města. Žádný nájemní 

vztah nebo jiný majetkoprávní vztah tam není. Komunikace je zkolaudovaná, některé domy tam jsou 

také už zkolaudované, jsou užívány, takže to slouží jako přístupová komunikace a firmě AVČ se tam 

nic nekompenzovalo. Oni ve vlastním zájmu vyprojektovali, postavili na vlastní náklady a následně 

převedli tak, jak okomentoval. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Měl připomínku k tomu, co říkal p. Hrabina – ono je vlastně úplně jedno, co je v důvodové zprávě, 

protože rozhoduje to, co zastupitelé schválí jako usnesení. 

Nicméně v důvodové zprávě je uvedeno, že se investor zavázal převést zpět, atd., takže v důvodové 

zprávě to skutečně uvedeno je. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 2 nehlasovali 

 

 

206/6/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – část komunikace - silnice I/55 (ul. Palackého) v k.ú. Přerově- 

dodatek k darovací smlouvě                                                                                                                                                                                

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy 

uzavřené mezi Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 

00 Praha 4 - Nusle a statutárním městem Přerov dne 25.1.2019, jejímž předmětem je bezúplatný 

převod úseku stavby stávající silnice č. I/55 v délce 0,506 km v Přerově (ul. Palackého od okružní 

křižovatky s ul. Jateční a nábř. Protifašistických bojovníků po křižovatku  ulic Palackého a 

Komenského) do majetku statutárního města Přerova.  

Dodatkem se mění čl. IV smlouvy tak, že účetní hodnota předmětné pozemní komunikace činí 

5.244.233,86 Kč. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Prachař 

Pro objasnění se zeptal, zda most, který je součástí silnice I/55 ulice Palackého u Strojaře, není 

součástí toho převodu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Není, i v návrhu na usnesení se jedná o okružní křižovatky ulice Jateční a Protifašistických bojovníků, 

čili je to od kruháče až ke Komenského, samozřejmě o most zájem město nemá. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

207/6/3/2019 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemků p. č. 1140  a části pozemku p.č. 1138   vše v k.ú. Veselíčko u 

Lipníka nad Bečvou, za pozemek p.č. 1355 v k.ú. Veselíčko u Lipníka 

nad Bečvou, ve vlastnictví obce Veselíčko 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí ve vlastnictví 

statutárního města Přerova pozemku p. č. 1140 ostatní plocha o výměře  6992 m2 a části pozemku  

1138 lesní pozemek, dle geometrického plánu č. 532-31/2018 se jedná o nově vzniklé pozemky p.č. 

1138/5 lesní pozemek, o výměře 7513 m2 a p.č. 1138/6 lesní pozemek, o výměře 2047 m2  za pozemek 

p.č.1355 ostatní plocha, silnice o výměře 16552 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, ve 

vlastnictví obce Veselíčko,  bez doplatku rozdílu směňovaných nemovitostí. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

208/6/3/2019 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 819 a části pozemku p.č. 

746 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova za pozemky p.č. 588/8 a p.č. 590/12 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 819 orná půda dle 

geometrického plánu  č. 696-71/2018 označené jako díl „a“ o výměře 2853 m2 a části pozemku p.č. 

746 orná půda dle geometrického plánu  č. 696-71/2018 označené jako díl „d“ o výměře 3353 m2 oba 

v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 588/8 ostatní 

plocha o výměře 2909 m2 a  p.č. 590/12  lesní pozemek o výměře 258 m2  oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví pana S.J. s doplatkem rozdílu obvyklých cen pozemků ve výši 67.210,- Kč ve 

prospěch statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 

 

 

209/6/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby 

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, 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. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2 v k.ú. Přerov paní J.S., jako osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

DISKUSE: 

 

MUDr. Slováček 

V souladu se svým předchozím vystoupením podal protinávrh, aby se řídili závěrem koordinační 

skupiny, a aby uplatnili předkupní právo k části pozemku, který je zasažen navrhovanou plochou 

veřejně přístupného prostranství pro dopravu a tuto část pozemku, aby vykoupili. 

 

ZM schvaluje využít předkupní právo na část pozemku, který je zasažen navrhovanou plochou 

veřejně přístupného prostranství pro dopravu a tuto část pozemku vykoupit. 
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náměstek primátora p. Zácha 

Je správné, že drží p. zastupitel lajnu. Pro informaci, v minulosti v této lokalitě jsme se svým 

usnesením vzdali předkupního práva. 

 

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

Jedná se o 4 pozemky, ke kterým se již město vzdalo předkupního práva v této lokalitě. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Podle důvodové zprávy na minulém zasedání zastupitelstva již bylo toto schváleno, znovu se to zde 

objevuje jen z toho důvodu, že mezitím tento pozemek změnil majitele. 

 

Ing. Prachař 

Podotknul, že to, že se město vzdalo 4 pozemků předkupního práva, neznamená to, že by se v tom 

mělo pokračovat dál a zamezit si další možnosti využití pro řešení dopravy. 

Možná, že ty 4 pozemky byla chyba a asi není dobré v tom pokračovat, takže principiálně souhlasí 

s návrhem Dr. Slováčka. 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka: 12 pro, 8 proti, 15 se zdrželo 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 25 pro, 5 proti, 4 se zdrželi 

 

 

210/6/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                  

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/26 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby 

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, 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. 7164/26 orná půda o výměře 133 m2 v k.ú. Přerov České republice – příslušnost 

hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle,     

140 00 Praha 4, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nepřítomen 

 

 

211/6/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným                      

z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 142/5/6/2019 přijatého 

na 5. zasedání dne 30.4.2019, které nově zní takto: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby oprávněné z 

předkupního práva, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. §101 zákona 
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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 V.Č. k id 1/54, České republice – příslušnost 

hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 

00 Praha 4 k id 2/3, Ing. V.F. k id 1/54, V.F. k id 1/54, E.F. k id 1/18, D.K. k id 1/18  a J.K. k id 1/6, 

jako osobám povinným  z  předkupního práva." 

 

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel 

 

 

212/6/3/2019 Prominutí poplatku z prodlení 

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

prodlení v  částce  699.430,17 Kč, tj. 4/5 z částky 874.287,17 Kč, a to za podmínky uhrazení zbývající 

částky 174.857,00 Kč, panem A.M., a to za byt č. 8 v objektu k bydlení č.p. 741, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 915 v k.ú Přerov (Husova 9). 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Přečetl část důvodové zprávy, kde se píše, že p. M. ve své žádosti uvedl, že v bytě nebydlel a pracoval 

u montáží a v bytě bydlela jeho bývalá manželka (viz důvodová zpráva). 

Zeptal se, jak může někdo 2 roky bydlet a neplatit, jak mohl tento dluh během 2 let takto vzniknout. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že v důvodové zprávě je uvedeno, že ten dluh vznikl v období let 1999 a 2000. Takže otázka 

zní, jak to bylo možné, odpověď – bylo to možné. 

 

p. Pospíšil 

Zajímalo by ho, kde p. M. vezme 170 tisíc Kč, když neměl na zaplacení nájmu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bylo řečeno, že nájem byl uhrazen v plné výši a nyní se baví o poplatku z prodlení. Projednávají to, 

jestli jsou zastupitelé ochotni mu odpustit 4/5 dluhu, které má vůči městu Přerovu na poplatku 

z prodlení. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil ke schválení tento materiál. Sám za sebe rovněž materiál by doporučil ke 

schválení, protože částka se zdá sice astronomická, ale jak zde bylo zmíněno, jedná se o poplatek 

z prodlení. Je rád, že minimálně jistina, tzn., ten pevný dluh byl uhrazen. Jestliže p. M. bude schopen 

uhradit alespoň 1/5, tak se vyhnou tomu, že se celá částka klasicky převede na podrozvahový účet a 

budou doufat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

V důvodové zprávě je uvedeno, že dluh nevytvořil on, že ho vytvořila nějaká třetí osoba, čili on 

evidentně by na ten nájem měl, kdyby tam býval byl bydlel. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nedomnívá se, že je v tom p. M. nevinně, pokud pronajímal městský byt, tak je to minimálně 

s podivem. 
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p. M. Dostál 

Je to slušný člověk, nicméně nikde není napsáno, že to musí splatit jednorázově, asi zde dojde k nějaké 

dohodě, aby částku uhradil a dluh mu byl odpuštěn. Není potřeba, aby 170 tisíc Kč sháněl do zítřka. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Konstatoval, že zastavují úrok z prodlení, který roste do takovéto astronomické výše. V minulých 

zastupitelstvech takto tyto dluhy zastavovali a dávají spoluobčanům možnost dluh splatit klidně i ve 

splátkovém kalendáři. 

Pro informaci sdělil, že rada města na minulém zasedání taktéž schválila splátkový kalendář pro 

občanku, která bude splácet 300,- Kč měsíčně po dobu několika desítek měsíců, ale je to šance alespoň 

se k nějaké dlužné částce dostat. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 1 proti, 9 se zdrželo 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

213/6/4/2019 Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

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

důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

Vyjádřil se k 11 str. důvodové zprávy – 600 tisíc Kč na projektové dokumentace na povolení stavby 

ohledně revitalizace rybníků v Předmostí. Je rád, že se podařilo najít peníze na tuto akci, protože 

kvalitní voda, která odtéká do kanalizace, bude použita pro přírodu a na napojování podzemních vod, a 

že voda zůstane v krajině a neodteče do kanalizace. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál podrobně projednal, i materiály, které měli na stole, ještě předtím než je 

schvalovala rada na svém posledním zasedání 13.6.2019 a nikdo z členů FV nevznesl jakýkoliv podnět 

nebo nějaké připomínky k tomu, aby tento materiál nemohl být schválen, a proto tento materiál 

doporučili ke schválení. 

 

Ing. Hrabina 

Oznámil, že samozřejmě bude pro tento materiál, nicméně hned na první straně PAR 2212 – akce nad 

500 tisíc Kč – dopravní kamery. Nechal si udělat od webmastera stránek města statistiku, kolik bylo 

přístupů na tyto kamery, cca za měsíc, kdy jsou kamery v provozu – bylo to asi 2000 přístupů, když se 

to podělí dny, tak je to asi 65 přístupů za den. 

Neví, jestli investice 600 tisíc Kč pro 65 lidí je úměrná, nicméně možná statistická čísla budou příští 

měsíc lepší. 

 

Ing. arch. Horký 

Má se uvolňovat 250 tisíc Kč na kácení topolů v ulici U Výstaviště v souvislosti s prodejem pozemku, 

překvapilo ho, že se musí kácet topoly, když se prodává pozemek, proto požádal o vysvětlení. 
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Druhý bod je 200 tisíc Kč na 20 laviček a 15 košů, částka mu přijde dost nízká na nákup slušných 

laviček a košů na to, aby byl Přerov pěknější, a ne jenom levný. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Vyjádřil se k přehledovým kamerám – 16.5. byly zprovozněny, nyní je 3797 zhlédnutí, tzn. za 1 

měsíc, tak to úplně neodpovídá číslu, které říkal p. Hrabina. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že topoly v lokalitě bývalého areálu U Výstaviště prošly dendrologickým posudkem, který řekl, 

že je to havarijní stav. Nedošlo tam ke kácení úplně, byl proveden tzv. odborný ořez a vůbec to 

nesouvisí s prodejem pozemku. Řešili to i na radě města, ale skutečně je to na základě 

dendrologického posudku. 

Finanční prostředky na koše a lavičky -  jistě zastupitelé vědí, že se to týká i dětských hřišť a hracích 

prvků, snaží se vyšetřit finanční prostředky. Domluvili se na vedení města a následně v radě, že asi 

zhruba 1 milion Kč investují i do hracích prvků, protože nařízení EU je takové, že se musí odstraňovat 

stávající kovové hrací prvky. Takže nejsou to jen koše a lavičky, ale budou obnovovat i hrací prvky. 

Po nákupu může následně informovat. 

 

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

Tuto problematiku již řešili s p. architektem i v minulém volebním období, kdy když dostanou 200 

tisíc Kč, tak je docela zásadní, jestli se koupí designové lavičky, kdy 1 stojí 20 tisíc Kč, nebo lavička, 

která vyjde na 5 tisíc Kč. Je potřeba určitý počet, tzn., čím víc bude těch designových, tak tím míň 

bude laviček a těch herních prvků. 

Je to o finančních prostředcích, které jsou k dispozici. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel 

 

 

214/6/4/2019 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

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

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

kanalizace Přerov, a. s., za rok 2018. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Vrána 

Z pozice předsedy představenstva společnosti Teplo stručně řekl o hospodaření společnosti, byť je vše 

v důvodové zprávě. 

Dále se vyjádřil ohledně společnosti VaK. Přerov je ve společnosti zhruba 30% akcionář. Město 

vyslalo 4 zástupce, kteří budou členy představenstva společnosti VaK, a zastupitelstvo to minule 

odsouhlasilo. Předpokládá, že tito zástupci budou zastávat zájmy města Přerova, pokud ne, bude se 

iniciovat jejich výměna. Další velcí akcionáři tam jsou Hranice, Lipník, Kojetín, je pravda, že někteří 

tam mají 1 člena v představenstvu, byť ten podíl by odpovídal 0,3 členu. Má informace, že jednání 

představenstva vždy probíhala hladce a konstruktivně bez ohledu na místní příslušnost jednotlivých 

členů a věří, že tomu bude i doposud. Pro město Přerov je určitě strategické mít jako 30% akcionář 

silnou pozici a nyní tam jsou zástupci. 

Nikdo ze zástupců města Přerova nebude nikdy hlasovat pro prodej společnosti VaK z rukou města 

Přerova, nebo akcionářský podíl. 

Je to velké neštěstí, že naše země ztratila teplo, vodu, kanalizace, že to získal zahraniční kapitál. 
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JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor rovněž tento materiál podrobně prodiskutoval, přičemž jsou za FV rádi, že 3 ze 4 

společností skončili ve výrazném zisku. 

Pokud se jedná o Přerovskou rozvojovou, tak tu ztráta v řádu desítek tisíc samozřejmě je potřeba řešit, 

pokud si chce obnovit příjmy, které zde byly v minulosti, ale jinak tam neshledali žádná pochybení a 

souhlasí s názorem p. Vrány, který tu byl odprezentován, a proto doporučuje za FV tento materiál ke 

schválení. 

 

Ing. Střelec 

Uvedl krátkou prezentaci týkající se výroční zprávy Technických služeb města Přerova. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

V únoru tohoto roku byli delegováni městem delegáti do společnosti VaK, zastupitelstvo to 

odhlasovalo a dalo jim tento mandát. Na valné hromadě byl zvolen do funkce předsedy představenstva 

s tím, že jako uvolněný náměstek primátora, jde do této společnosti bez nároku na mzdu. Informoval, 

že nikdo neodvolává stávajícího p. ředitele, ani neodvolá, dokud bude předsedou představenstva. Pan 

Dundálek je muž na svém místě a nikdo z nich, kdo tam sedí neprodá společnost do soukromých 

rukou. Co se týká práce a vůbec té nominace, tak ta výzva přišla od jiného z akcionářů této 

společnosti, aby za Přerov ta osoba byla nominována v jeho zastoupení. Seznamují se s provozy, mají 

naplánovanou spoustu aktivit coby nové představenstvo. 

 

Mgr. Netopilová 

Je nepochopitelné, že byl p. Dundálek odvolán z představenstva společnosti. Důvody, které byly 

zmíněny v materiálu rady města, se jí zdají naprosto směšné. 

Podle jejich informací minoritní akcionáři VaKu podali stížnost, námitku kvůli jednání valné 

hromady, respektive požadují neplatnost valné hromady, a jsou znepokojeni tím, jak město Přerov 

postupuje. Dále je zde tvrzení, že už 2x v minulosti to bylo právě město Přerov, které se pokusilo 

prodat akcie VaKu, a přijít tedy o vliv města na tuto firmu. 

Byla by ráda, kdyby mohla věřit tomu, co říkal p. Zácha, ale bohužel to nejde, a to, že z toho nebude 

mít nějaké přímé finanční plnění, to přece vůbec nic neznamená. 

Dále ji velmi zarazilo jmenování předsedy dozorčí rady, kterým je pan Leoš Ptáček, 25 letý muž 

z Kojetína, syn starosty, který podle ní nemá žádné zkušenosti, nemůže je mít z této oblasti, slyšela, že 

je kadeřník, a zdá se jí to naprosto skandální, pokud jsou tyto skutečnosti pravdivé, a je tam dosazen 

pouze politicky. 

Požádala o odpovědi i na další věci, ale asi ne dnes. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Co se týká námitky na průběh valné hromady, tak to podal akcionář stejný jako v r. 2017, jsou tam 4 

body, o které se opírá, samozřejmě to budou řešit orgány, které jsou k tomu kompetentní. Zaznamenali 

na valné hromadě diskusi, která tam proběhla, a samozřejmě to vnímají, a proto se tady snaží všechny 

uklidnit, že ve společnosti se nechystají žádné závratné změny. 

O dozorčí radě rozhodovali i ostatní akcionáři. 

Co se týká personálního obsazení – tak, jak je paní Netopilová člověk, který naslouchá občanům a 

spoustu věcí interpretuje trošku jinak, než bylo, tak mohla před valnou hromadou a před zasedáním 

zastupitelstva znát nominace ostatních novinářů na jednotlivé pozice, takže mohla i je zavázat při 

hlasování valné hromady, což neučinila. 

Znovu zopakoval, že pokud bude předsedou představenstva této společnosti, tak nikdy nebude 

iniciovat prodej městských akcií do soukromých rukou. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že není úkolem města hájit zájmy drobných akcionářů, ale zájmy města Přerova. Co se týká 

případného prodeje, tak o tom přece budou rozhodovat zastupitelé, o městem vlastněných 

společnostech. 
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náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Předsedy statutárních orgánů si už volí zvolení členové, nikoliv valná hromada, takže představenstvo 

zvolilo p. Záchu a dozorčí rada zvolila p. Ptáčka ml., jako zástupce Kojetína. 

Na 3. ZM byla jmenována zástupcem na valnou hromadu všech společností, kde město Přerov má 

nějaký podíl, takže hlasovala jen ona, nikoliv p. Zácha. 

Samozřejmě se držela toho, co bylo schváleno na 4. ZM, a to, že do představenstva byli nominováni p. 

Zácha, p. Mazochová, p. Holan a p. Hrdiborský. 

Zaznamenala na FV, kde se zúčastnila téměř celého jednání, byly dotazy, proč městské společnosti 

nevyplácí dividendy, tak dopředu říká, že pokud na valných hromadách bude sama za sebe navrhovat 

výplatu dividend, tak pokud možno na velké, rozvojové, strategické, investiční akce. Alfou a omegou 

teď bude velké rozhodnutí na odpadové hospodářství a na distribuci tepla, a pak se teprve mohou o 

dividendách z městských společností teprve bavit. 

 

Ing. arch. Horký 

Jediná společnost, kde má město majetkový podíl, je VaK Přerov, která vyplácí dividenda. Loni ze 

zisku hospodářského výsledku 17,5 milionu Kč, vyplácí 12,5 milionu svým akcionářům, Technické 

služby m. Přerova a ani Teplo Přerov nikoliv a schraňují to na svých účtech, které jsou prakticky 

neúročeny. 

Aktuálně nerozdělený zisk u technických služeb je 56 milionů Kč, podle výroční zprávy u Tepla 196 

milionů Kč. 

Jediná společnost, která nebyla v zisku, byla Přerovská rozvojová, kde došlo k personální obměně, 

jednatelem je nyní p. Košutek, který jakožto neuvolněný člen zastupitelstva za tuto funkci 

pravděpodobně bude pobírat nějakou odměnu, čili to bude nahrávat zvýšení ztráty této společnosti. 

Ve zprávě dozorčí rady technických služeb se píše, aby rada zvážila v r. 2019 rozhodnutí o vyplacení 

části nerozděleného zisku společnosti z minulých let evidovaných na účtu 428 a to ve svůj prospěch. 

Zeptal se, zdali rada toto zvažovala. 

Neříká, že by si město mělo vyplatit všechny peníze, nicméně jistý podíl by asi nebyl špatný. 

K odvolání p. Dundálka z představenstva z důvodu, že se jedná o kumulaci funkcí, tak není tak 

neobvyklé, že je ředitel nebo jednatel společnosti, je členem statutárních orgánů, nejedná se o zásadní 

kumulaci, na rozdíl od některých zástupců, kteří jsou zde členy několika volených orgánů. 

 

Ing. Prachař 

Zeptal se p. Hýzla, který je šéfem Přerovské sportovní, zda je pravda, že Teplo Přerov přes veškeré 

urgence, nedalo požadovaná data o nákladovosti na provoz sportovišť. Požádal o jasnou odpověď, zda 

je to pravda nebo ne. 

Co se týká VaKu, tak p. Zácha říkal, že nebude odvolávat p. Dundálka. Patrně zapomněl dodat, že 

z postu člena představenstva se již tak stalo. 

Ve výroční zprávě VaKu je majetková účast – Přerov 30,54%, Hranice 10,86 %, Kojetín 10,14%, 

v součtu 51,54%. Pokud budou tito 3 akcionáři jednat ve shodě, tak ti ostatní jsou tam zbyteční. 

Proto se zeptal pana předsedy představenstva p. Michala Záchy, prostřednictvím p. primátora, zda je 

pravda, že 4 zástupci akcionářů odešli před ukončením valné hromady z jejího jednání. 

K technickým službám bylo řečeno všechno – 56 milionů Kč na účtu po zdanění, tzn., to jsou 

prostředky patřící akcionářům. Bude rád, když vedení města představí strategické projekty, jak říkala 

p. Mazochová, aby se na peníze mohlo sáhnout a udělat něco pro občany města Přerova a jeho 

místních částí. 

 

Ing. Vrána 

Připadá mu absolutně nekorektní, jak p. zastupitelka Netopilová hovoří o p. Ptáčkovi. Pan Ptáček, byť 

je mladý, tak je radní a zastupitel Kojetína. Zásadně nesouhlasí s tím, aby někoho diskvalifikovali 

kvůli věku. Pokud by ho paní zastupitelka znala, že je neschopný, tak to by bral, pokud ale o něm 

nikdy neslyšela, tak diskvalifikovat ho kvůli věku je nekorektní. Neví, co na to říkají její studenti, kteří 

se dívají, jsou to mladí lidé a ona má o mladých lidech takové mínění, že by to nezvládli. Myslí si 

pravý opak, p. Ptáčka zná, je to podnikatel, který zaměstnává lidi, ale není to kadeřník, je to majitel 

kadeřnického salonu a zaměstnává lidi. 
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Co se týká pozic ve VaKu – zastupitelé jsou zde za statutární město Přerov, kteří chtějí hájit zájmy 

města Přerova, jak je lépe hájit než přes zástupce města v dozorčích a statutárních orgánech např. 

společnosti VaK. Jsou tam 4 zástupci v představenstvu a 2 zástupci v dozorčí radě. Pan Dundálek 

nebyl zástupce města Přerova, byl to ředitel, který se dál bude účastnit všech jednání představenstva 

společnosti a bude skládat účty, nevidí v tom žádný problém. 

Co se týká rozdělování peněz městských společností – ano, Teplo má na účtu skoro 200 milionů Kč, 

ale jsou další souvislosti, že se vyjednává s Veolií dlouhodobá smlouva, pokud se nedohodnou, tak 

bude muset Teplo zajistit pro polovinu Přerova zdroj tepla, bude stavět třeba kogenerační jednotky, 

které budou stát v řádech 100 milionů Kč. 

Zeptal se, zda opravdu se chce vyplatit dividendy tak, aby pak Teplo požadovalo po městě stovky 

milionů korun, aby zabezpečilo teplo pro občany města Přerova. Domnívá se, že je to krátkozraké, a 

že je potřeba se na tyto věci podívat v souvislostech. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že valná hromada se konala v Městském domě, byli pozváni všichni akcionáři, byli přítomni 

hosté, kteří byli nominováni svými zastupitelstvy do těch funkcí. Neumí odpovědět p. zastupiteli z té 

valné hromady. Myslí si, že nejlépe to posoudí lidé, kteří seděli v čele, ať je to bývalý předseda 

představenstva p. Dr. Chromec nebo p. ředitel Dundálek. Pokud se dá dopátrat, kdo v závěru valné 

hromady odešel ze sálu podle prezenční listiny, pokud se odprezentoval, tak tuto informaci zjistí a 

pokud bude mít mandát tuto informaci poskytnout, tak ji velmi rád poskytne a nemá zájem zde nic 

tajit. Voda je jednou z nejcennějších surovin a všichni ví, jaká trápení s vodou nastanou 

v následujících letech. 

 

Mgr. Netopilová 

Poděkovala p. Vránovi za jeho příspěvek, protože majitel kadeřnického salonu coby předseda dozorčí 

rady takové firmy jako je VaK Přerov, tak to je něco! 

Sdělila, že mladým lidem jednoznačně fandí, ale do dozorčí rady takovýchto firem by jmenovala 

vždycky odborníky se zkušenostmi. 

Zdá se jí velmi nezodpovědné, jak už od začátku volebního období zachází s některými věcmi, které 

fungovaly, byly zavedené tak, jako VaK, a přichází s politickými zásahy. Nepřichází se zásahy 

zlepšovat to, co se všech týká, což jsou odborné záležitosti kolem vody, ale prostě se jen rozdělují 

politické funkce a vliv, což je špatně. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Po několikáté zopakoval, že p. Ptáček není nominant za Přerov, proto nechápe výčitky vůči koalici, 

když tohoto pána nenominovali. 

 

Ing. Střelec 

Zareagoval na rčení p. Horkého z výroční zprávy, že neúročené peníze. Kdyby se p. kolega podíval na 

to, jak jsou úročené nebo neúročené, tak jsou úročené čím dál lépe, protože i celé vedení společnosti, 

kde jsou 3, hospodařit umí. Výnosové úroky za rok 2018 jsou ve výši 360 tisíc Kč. 

Pan Prachař zde sdělil, že by se tyto peníze měly používat na věci pro občany města – letošní rok 39 

milionů Kč investic v technických službách, z toho 21 milionů pro občany na rozšíření a zkvalitnění 

sběrného dvora a kompostárny. Během několika let musí technické služby pořídit 3 nová svozová 

vozidla, kdy 1 svozové vozidlo stojí 5 milionů Kč, v letošním roce odejdou 2 zametací stroje, které 

dohromady stojí 7 milionů Kč. Není to z běžného provozu, musí si na to firma vydělat. Chce, aby 

firma šlapala, fungovala pro město Přerov a dělala hlavně pro město Přerov. 

 

Mgr. Hýzl 

Odpověděl Ing. Prachařovi na otázku, když žádal po Teple tyto informace, tak to bylo někdy možná 

v únoru nebo na začátku března, kdy se odštěpovala sportoviště, chtěl tuto informaci vědět jen pro 

svou potřebu a proto když se bude tvořit rozpočet pro následující rok, tak aby měl nějaká data 

k dispozici. Tou dobou to nebylo ještě hotové, ale nyní tyto informace má a informoval, že už mají 

zpracované, v jakých nákladech jsou jednotlivá sportoviště. 
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p. Pospíšilík 

Společnost VaK vydělává slušné peníze pro její akcionáře. Chápe rozhořčení menších akcionářů, kdy 

s nimi nebyly předjednány tyto změny, a chápe, že z valné hromady odešli, někteří z nich se mu 

stěžovali a osobně s nimi hovořil. 

Uvedl příklad Prostějova, kdy jejich vodárenská společnost byla historicky koalicí ČSSD a ODS 

pronajata zahraniční společnosti. 

Způsob chování a jednání zástupců města, kteří dostali od zastupitelstva mandát, od některých 

zastupitelů, od nich ne, tak to je ta fraška, která zde dnes je. 

Je v průběžném kontaktu s p. ředitelem Klvačem, znají stav společnosti, znají záměry Tepla, a věří, že 

zisk z odpadu města, protože je to komodita, bude zůstávat v majetku městské společnosti, a že se 

nedostane do rukou zahraniční firmy. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Dva akcionáři, kteří podali protest na valnou hromadu za rok 2018, tak ji podali i na valnou hromadu 

za r. 2017, možná i předchozí, takže určitě to nebylo jejich chováním na valnou hromadu. Určitě 

existuje podrobný zápis a podle hlasování se pozná, kdo odešel. 

Co se týká dočasně zhodnocených volných prostředků v Teple, samozřejmě od minulého roku, od 

pololetí, v podstatě ještě dříve než statutární město, je dočasně zhodnocuje na termínovaných 

vkladech, stejně jako technické služby a neleží na běžných účtech. 

 

Ing. Prachař 

Co se týká nominací, že dozorčí radu nenominovalo město Přerov, tak znovu zopakoval – Přerov, 

Hranice, Kojetín 51,54% jednání ve shodě a je úplně jedno, kdo z těchto jednajících akcionářů ve 

shodě udělá tu či onu nominaci. 

Poděkoval p. Hýzlovi za informaci, že už má všechna ta data, nicméně otázka směřovala, zda tyto 

údaje dostal od společnosti Teplo Přerov. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala, že si pamatuje z valné hromady, že nikdo z nich nedostal 51%, když se o nich hlasovalo, 

vždycky to bylo přes 60% a ani nikdo nedostal stejné procento 

 

Mgr. Hýzl 

Ještě jednou odpověděl p. Prachařovi – v době, kdy o tu informaci požádal, tak ji opravdu nedostal, ale 

bylo to z důvodu, že ta čísla za minulý rok nebyla hotová. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

 

215/6/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Střední průmyslová škola, 

Přerov, Havlíčkova 2 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Střední 

průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem Havlíčkova 377, 750 02 Přerov, IČ: 

70259925, na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavami výročí založení tohoto subjektu. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města pro rok 2019, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j.n. 

 (individuální dotace) 

142,8 - 10,0 132,8 

3122 110  Střední odborné školy 0,0 + 10,0 10,0 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že i tento materiál projednávali na Finančním výboru, který jej doporučil ke schválení. Je ale 

s podivem, když škola slaví takovéto výročí a nepočítá s 10 tisíci Kč na almanach, tak je to zvláštní, 

když se jedná o střední školu. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Doplnil, že Rada města Přerova dala za úkol jak Komisi pro sport, tak Komisi pro kulturu, aby se 

tímto zabývala a ještě v letošním roce by mělo být připraveno nějaké pravidlo. 

 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

 

 
 

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

216/6/5/2019 Veřejná zakázka „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 

a 2021“  - schválení záměru zadat veřejnou zakázku a schválení 

uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Zajištění dodávek elektrické 

energie na období 2020 a 2021“, a to formou centralizovaného zadání ve smyslu § 9 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy, 

 

2. bere na vědomí okruh zadavatelů (příspěvkové organizace a společnosti s majetkovou účastí 

statutárního města Přerova uvedené v příloze č. 1), pro který je statutární město Přerov 

připraveno centralizované zadání veřejné zakázky „Zajištění dodávek elektrické energie na 

období 2020 a 2021“ provést jako centrální zadavatel na základě „Smlouvy o centralizovaném 

zadání veřejné zakázky“. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s 

názvem „Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“, ve smyslu § 9 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle přílohy č. 1, 
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4. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Zajištění dodávek elektrické energie na období 2020 a 2021“ mezi centrálním zadavatelem a 

pověřujícími zadavateli, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen 

 

 

217/6/5/2019 Realizace investiční akce „Rekonstrukce uličního prostoru, ul.              

U Parku, Lověšice“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce uličního 

prostoru, ul. U Parku, Lověšice“ dle zpracované projektové dokumentace v celém rozsahu dle 

důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 542,5 * - 3 334,0 267 805,5 

2212 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210163 – 

Rekonstrukce uličního prostoru, ul. U 

Parku, Lověšice) 

  

4 066,0 

  

+ 3 334,0 

  

7 400,0 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že i tento materiál projednával Finanční výbor a doporučil jej ke schválení. Dovolil si tvrdit, že 

chybějící částka, která bude pravděpodobně zapůjčena z města, tak by bylo to třeba ošetřit, aby tato 

částka neměla vliv na to, jaké finanční prostředky půjdou do této místní části v příštím roce, a aby tyto 

finanční prostředky nebyly kráceny na úkor této zápůjčky. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že zde se nejedná o zápůjčku, ale zvyšuje se rozpočet na tuto akci. Takže obavy, že by se 

krátil rozpočet místní části, jsou v tomto případě liché. 

 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 18:10 – 18:25 hodin 
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5. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

218/6/6/2019 Koncepce rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 

– 2024  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Koncepci rozvoje školství statutárního města 

Přerova na období 2019 – 2024“. Znění koncepce je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.06.2019 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Netopilová 

V minulém volebním období ještě s Vladimírem Puchalským často namítali, že podstatnou část 

takovýchto materiálů tvoří taková nějaká vata. Tu vatu vidí samozřejmě i tady. Dle ní je to pořád 

dokolečka, a přitom věci, které jsou hodně důležité, zde postrádá. 

Jednou z těch věcí je to, že v Přerově existuje, provozuje roky činnost, je to problém, který nedokázali 

v minulém období vyřešit, tím má na mysli školu, která je segregovaná, tedy školu B. Němcové. 

Myslí si, že je to problém, který by stál za to zmínit v této koncepci a dát i jakési návrhy nebo 

zamyšlení nad tím, jak tuto situaci řešit. 

Druhá věc inkluze, slovo proklínané i velebené – četla tam jen obecné fráze, ale nějaké konkrétní 

problémy, úspěchy podchycené tak, aby to patřilo do tohoto materiálu, ne konkrétní jednotlivé 

případy, tak to tam chybí. 

Podle ní je tento materiál poněkud bezobsažný, a pokud tam nějaký obsah je, tak to jsou takové známé 

skutečnosti, které si každý může přečíst, když si otevře stránky dané školy, nebo když se podívá do 

jiných materiálů na webu města. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Na úvod řekla, že koncepce vznikla ve spolupráci s p. náměstkem a odborem školství, má přesah 

volebního období a nastavuje strategický rámec do r. 2024. Její příspěvek směřuje k zamyšlení a ke 

změně bodu, že všechny cíle budou naplňovány v závislosti na možnostech rozpočtu statutárního 

města Přerova, čímž by se musela změnit celá strana č. 4, protože st. město se představuje úplně 

v úvodu jako pilíř pro rozvoj vzdělávání na území města Přerova. 

Koncepce vychází ze statických a faktických dat předaných odborů. V kapitole financování je 

konstatováno, že rozpočty škol a školských zařízení je žádoucí posílit ve vztahu k opravám a k údržbě. 

V současné době příspěvkové organizace řeší především havarijní stavy. Je si vědoma, že tento stav 

nevznikl ze dne na den, ale jde o dlouhodobé podfinancování škol v Přerově, tím má na mysli 

technický stav budov. V současném nastavení finanční podpory ze strany zřizovatele se budou velmi 

těžce takto stanovené strategické cíle plnit. Např. v tomto kalendářním roce bylo v rozpočtu města 

elokováno na opravy pro základní školy pouze 300 tisíc Kč. Tím musí ředitelé každou opravu havárií 

řešit žádostí na radu města a udělení mimořádného rozpočtového opatření. 

Myslí si, že město Přerov musí jako zřizovatel prioritně zaujmout postoj k současnému faktickému 

stavu budov příspěvkových organizací a řešit zastaralý technický stav a jejich vybavení. 

Koncepcí by se mělo zavázat k obrovské finanční podpoře škol a věří, že toto bude reální a viditelné 

v dalším rozpočtovém opatření. 
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náměstek primátora Mgr. Kouba 

Je velmi překvapen neznalostí p. zastupitelky Netopilové, kolik práce za tou koncepcí stojí a dále 

neznalostí toho, že bez této koncepce vlastně de facto nemohou fungovat, tzn., že je povinnost tuto 

koncepci mít. Vyjmenoval věci, které jsou tam nové, se kterými nepřišla, a ke kterým nedala podnět 

ani v minulém období. 

Co se týká naplňování zákonných věcí ohledně inkluze, tak pochopitelně to by bylo to opakování 

zákonných norem, které se musí splňovat v rámci povinné inkluze. Takže neví, proč by právě toto 

měli opakovat, protože inkluze je součástí dnešního školského systému a je povinná. Vykládat tam 

něco o inkluzi by bylo vlastně nadbytečné, protože už existuje a městské školy jsou už plně 

inkludované. 

Výrazně se ohradil proti nařčení o segregaci školy B. Němcové. Rodiče si vybírají tuto spádovou 

školu, mohou si vybrat jakoukoliv školu, kterou chtějí. Je to na základě výběru rodičů, kteří posílají 

děti do této školy. Tato škola je velmi úspěšná, prošla několika kontrolami České školní inspekce a je 

dávána za příklad dobré praxe. 

Velmi jej mrzí, že neviděl p. zastupitelku Netopilovou na žádné akci, kterých je poslední dobou 

spousta, např. na Romale festivalu, který škola pořádala. Měla možnost, byli zváni. Výchovně 

vzdělávací proces je nastaven velmi dobře a v této koncepci chtějí rozhodně pokračovat a rozvíjet tyto 

dobré, pozitivní zkušenosti ze školy B. Němcové na území města Přerova. 

Bod finančního rozvoje rozvíjí nad rámec předchozího plánu investic do škol, ale body č. 6 a č. 7, 

které tam byly doplněny, je to myšleno tak, že ty dobré ideje nacpat do škol víc peněz musí být také 

v souvislosti s tím, aby ty prostředky město mělo. Domnívá se, že je to nastaveno dobře, jsou tam 

všechna hřiště, která slíbili v rámci programového prohlášení a jsou tam zaznamenány i ty investice do 

vnitřního vybavení, do elektriky, do podlah, tzn., že ty investice jdou do školství. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Také se ohradil proti tomu, že by šlo do oprav škol 300 tisíc Kč. Jenom oprava Trávníku stála loni 

přes 20 milionů Kč. Loni byly postaveny nové učebny v rámci ITI za 100 milionů Kč 

 

Ing. arch. Horký 

Je to koncepční materiál, tak by se na něm možná měl podílet Odbor koncepce a strategického 

rozvoje. Měl by obsahovat kromě jasného obsažení vize, které zde nejsou. Chtěl by si tam přečíst, že 

např. cílem tohoto materiálu je…, to se tam nikde nenajde. Je tam mnoho cílů, ale jednotný cíl 

koncepce ve smyslu např. „žádný talent nesmí přijít nazmar“. Tam není jednotící prvek, kam se chce 

školství směřovat, pochopitelně v zákonných mezích. 

Aby se mohla koncepce vyhodnotit, tak tam chybí indikátory. Dále tam chybí, jak se podařilo vlastně 

naplnit koncepční materiál z r. 2013 na období 2013-2017, kdy do toho v minulém volebním období 

nezasahovali. Zeptal se, zda se ho podařilo naplnit.  

 

p. Pospíšilík 

Myslí si, že škola B. Němcové dělá neskutečný kus práce, díky této škole určitá menšina dostává 

kvalitní a dobré vzdělání. 

Není zastánce inkluze, protože to demotivuje celou třídu. Vzdělávací procesy nejsou na takové úrovni, 

jako když by do školy chodily pouze zdravé děti. Mají k tomu také přístup rodiče, kteří se chovají ke 

škole téměř despoticky, neberou ohled na to, co se v těch třídách děje. Takže inkluze je negativní, sice 

zákonná, ale negativní. Má s tím osobní zkušenosti. Bohužel město to musí podporovat, ale není to 

dobrá věc. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Doplnila, že kromě investic do školství, budují i hřiště, je v plánu hřiště Za Mlýnem za 23 milionů Kč. 

Školství je určitě oblast, do které se za poslední 3 roky nejvíce investovalo. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Vyjádřila se k poznámce, že má nepořádek v číslech – 26.11.2018, když bylo seznámení s rozpočtem 

města Přerova, tak vystoupila a ptala se, jestli je opravdu ta alokace peněz v této výši. Bylo tam 300 

tisíc Kč, potvrdila jí to i vedoucí odboru, že je to pravda. Složitou cestou získávají peníze na opravu 
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havárií, musí o to žádat, není to prioritou města Přerova. Je pravda, že jsou zapojeni do projektu ITI, 

který poskytl škole v Předmostí moderní vybavení, nicméně doteď ty věci nejsou v pořádku. Neustále 

musí vyjednávat reklamace, nebylo to dobře zorganizováno, mají problémy s vybavením, s altánem. 

Jde jí o to, aby ta koncepce zavázala statutární město k tomu, že bude školství prioritou, samozřejmě 

ví, že to nebude ze dne na den a není to jednoduché, ale mělo by se na to i takto pohlížet. 

 

Mgr. Netopilová 

Nechce kritizovat činnost paní ředitelky ze školy B. Němcové. To nemění nic na tom, že dlouhodobě 

má město segregovanou školu, a jak p. náměstek, tak p. Pospíšilík, svými slovy tuto skutečnost 

potvrdili, že se jedná o menšinu, že se jedná o tyto děti, které někde koncertovaly atd. 

Je to problém a myslí si, že by to tento materiál měl obsahovat nikoliv zatajovat. Stálo by za to, aby 

v materiálu skutečně bylo nějak vystiženo, jaké problémy, tedy inkluze, přináší, nebo jaké pozitivní 

věci přináší, prostě obě ty stránky. To, co říkal p. Pospíšilík, to jí přijde docela hrozné. Cílem každé 

školy by mělo být nesegregovat jakékoliv děti, ale samozřejmě by měly být také finanční prostředky a 

počet žáků ve třídách takový, aby šlo vůbec v těch třídách pracovat. 

Informovala, že mimochodem nepracovala jen na gymnáziu, ale pracovala v jednom docela drsném 

výchovném zařízení, takže ví, o čem mluví. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Hovořit o segregaci je naprosto velký omyl, protože rasová segregace poskytuje prostředky k získání 

ekonomických výhod nebo nadřazeného společenského postavení politicky dominantní skupiny. 

Příkladem může být vzdělávací segregace omezení přístupu do veřejných prostranství na určitou denní 

dobu apod. 

Zopakoval, že k zápisu rodiče dobrovolně přihlašují děti na tuto školu právě proto, že se jim zde 

intenzivně věnují a dosahují vysokých výchovně vzdělávacích cílů. 

Požádal paní Netopilovou, aby toto slovo nepoužívala, aby naváděla, že město Přerov segreguje 

určitou část obyvatel města Přerova. Rozhodně se proti tomu vyhradil. 

Proč by měla koncepce řešit inkluzi, která je zákonem daná, o postižené se starají v rámci litery 

zákona, tzn., inkluze funguje dobře, město má asistenty, kteří se inkluzi věnují a děti jsou plně 

inkludované, tudíž ji koncepce nemusí řešit. 

Taktéž nesouhlasí s názorem p. Pospíšilíka, že je problém s inkludovanými dětmi. 

V koncepci jsou novinky, kterými chtějí obohatit výchovně vzdělávací proces, mediální výchova, 

polytechnika, přírodní vědy, kroužky, to je obsahem na víc, nad rámec zákona. 

 

Ing. Galeta 

Informoval, že je jeden ze členů Komise pro školství a vycházeli z původního materiálu koncepce a 

poctivě provedli jakousi revizi a rozbor tohoto dokumentu. Vždycky je málo času udělat dokument 

pořádně, ale vždycky je dost času jej udělat znovu. 

Vyslyšel zde spoustu zajímavých podnětů a připomínek. Kdyby tyto informace měli, tak je mohli do 

tohoto plánu rozvoje zahrnout. 

Navrhl protinávrh, že by se dnes koncepce nemusela odsouhlasit, že by vyzvali ředitele škol, aby 

se písemně ke koncepci vyjádřili a potom by se tím ještě komise znovu zabývala. 

Není kam spěchat, byly zde řečeny připomínky, které by byly akceptovatelné. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Na Komisi školství to probírali a ředitelé se k tomu už vyjádřili, tzn., že mají souhlas všech osmi 

ředitelů a dalších ředitelek mateřských škol, všichni dali připomínky a komise to schválila. Takže 

konzultace koncepce s odbornou veřejností už proběhla. Navzdory vzneseným připomínkám, které 

nejsou tak důležité, aby v koncepci byly, požádal zastupitele, aby koncepci schválili, aby školy od 

nového školního roku od 1.9.2019 mohly fungovat dle této koncepce. 

 

Ing. arch. Horký 

Nemluvil o mottu, ale o jednoznačném cíli nebo vizi. Dále navrhoval doplnit měřitelné indikátory, 

podle kterých se dá zjistit, jestli se koncepci daří naplňovat či nikoliv. Neříkal by tomu lidová 

tvořivost, spíše metodická připomínka. 
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Pan náměstek řekl kouzelnou větu, že inkluze je zavedená a funguje, tudíž není potřeba ji řešit. Myslí 

si, že právě analytická část by měla popsat, co funguje a možná co nefunguje, a pak se k tomu 

nějakým způsobem postavit. 

Myslí si, že návrh p. Galety je rozumný. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Naopak se domnívá, že tímto materiálem se nejde zavděčit všem, že někdo nazývá tu důkladnou 

analytickou část jako potřebnou a někomu se zdá jako vata, která je tam zbytečná, přestože jsou 

kolegové z jedné strany. 

 

p. Pospíšilík 

Uvedl dva příklady inkluze. Dle jeho názoru to poškozuje standardní fungování výuky. Je to špatně, 

jak je inkluze dnes nastavená.  

 

MUDr. Trhlík 

Diskutují se problematické děti, diskutují se sportovci, diskutují inkluzi, ale ani v koncepci a ani 

v diskusi nezaslechl nic o talentovaných dětech. Jestliže tuto zemi a toto město bude přivádět ku 

prospěchu a kupředu, tak to budou talentovaní lidé. 

Požádal, aby součástí diskuse bylo, jak naložit s talentovanými dětmi a nebát se toho, že úspěch se 

netrestá. Takže požádal o zahrnutí talentovaných dětí, které chtějí být vzdělávány, aby tuto příležitost 

dostaly. 

 

Ing. Galeta 

Upozornil, že je potřeba si uvědomit, že komunální politici inkluzi nevyřeší, základní kámen inkluze 

položili politici ČSSD. Je potřeba tlačit na naše zastupitele, kteří jsou v parlamentu, aby tento jev, 

který přišel snad z EU, aby ho zastavili. 

Takže jeho protinávrh zní: …a ukládá náměstku primátora Mgr. Koubovi vyzvat ředitele 

škol… 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Odpověděl Dr. Trhlíkovi, že si nedokáže představit, že by vyčlenili kapitolu péče o talentované děti 

speciálně. Tak jako není speciální kapitola pro inkludované děti. Je pochopitelné, že se o talentované 

děti staráme, podporujeme je, máme pro ně předměty, které nejsou v jiném městě, tzn., že máme 

mediální výchovu, polytechnickou, rozvoj přírodních věd, a na to se bude z vlastních zdrojů doplácet. 

Je tam vyhodnocení Scholaru, tzn., akce pro talentované, ale i pro děti s morálně volnými vlastnostmi, 

které se oceňují každý rok. 

Je tam právě ta profilace. Brání se tomu, že by nařkl jakoukoliv školu, že nepracuje s talentovanými 

dětmi. 

Co se týká zaujatosti SpP pro inkluzi – je velmi rád, ale ani Ministerstvo školství ještě nevyhodnotilo 

zavedení inkluze a ty dopady. A my máme mít tu ambici vyhodnocovat to v rámci města Přerova. 

Poděkoval za důvěru, že by s odborem školství lokálně vyhodnocovali dopady této reformy, která 

dopadla na celou ČR. Nemohou to dát do koncepce, protože závěry nejsou ještě ani na úrovni vlády. 

 

MUDr. Trhlík 

Nemluvil o tom, že v jedné dané třídě nejsou podporovány děti, které jsou intelektuálně výše než je 

průměr, ale mluvil o tom, že tyto děti nemají možnost až do vstupu na základní stupeň gymnázia být 

vzdělávány trochu rychlejším tempem než je obvyklé. Toto v Přerově vždy bylo. Dnes je populární 

mluvit o tom, že úspěch a talent se ve společnosti moc nemusí a maximálně se hovoří o tom, jak 

nakládat s problematickými. Koncentrujme úspěšné děti, vzdělávejme je, protože v normální třídě 

zasažené inkluzí a průměrem se tyto děti nudí. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Pan Galeta vyzval zástupce ODS a hnutí ANO z poslanecké sněmovny, ale máme v poslanecké 

sněmovně KDU-ČSL, SPD, Piráty, KSČM, takže pokud každý z jednotlivých klubů má své poslance a 

jsou jakékoliv nápady, tak je zbytečné, aby člen SPD vyzýval hnutí ANO a ODS. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Navrhl ukončit diskusi, která nikam nevede. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Protože se nikdo nehlásí, není potřeba hlasovat o ukončení diskuse, a diskusi ukončil sám. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety: 10 pro, 14 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. 

Prachař) 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Prachař) 

 

 

 

219/6/6/2019 Rozšíření hlavního účelu ve zřizovacích listinách základních škol 

zřizovaných statutárním městem Přerovem  

K předloženému materiálu nebyly žádná připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatků ke zřizovacím listinám 

základních škol zřizovaných statutárním městem Přerovem, jejichž předmětem je rozšíření vymezení 

hlavního účelu o činnost provozování zájmových útvarů - kroužků. Znění vzorového dodatku 

zřizovací listiny je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

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

 

 

220/6/6/2019 Vybudování nádrže na dešťovou vodu na ZŠ Želatovská  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování realizace výstavby projektu „Hospodaření se srážkovými vodami 

ZŠ Želatovská“ ve výši 2 453 935 Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí 

„Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova 

pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2019 

 

2. schvaluje spolufinancování realizace výstavby projektu „Hospodaření se srážkovými vodami 

ZŠ Želatovská“ v maximální výši 379 097,25 Kč a uhrazení nezpůsobilých výdajů ve výši 26 

620 Kč v rámci 113. výzvy Ministerstva životního prostředí „Operačního programu Životní 

prostředí 2014 - 2020“ z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2019 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 272 996,5* - 2 454,0 270 542,5 

3113 610 Základní školy 28 727,0* + 2 454,0 31 181,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 49 007,4* + 2 454,0 51 461 ,4 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že materiál projednal Finanční výbor, který jej jednoznačně doporučil ke schválení, jak 

k spolufinancování, tak i předfinancování. 

Dle něj je to skvělý projekt, kdy v dnešní době je nakládání s vodou alfou a omegou. Informoval, že 

v Olomouckém kraji v loňském roce byly 3 příspěvkové organizace, které šly podobnou cestou, a 

v letošním roce v tomto projektu pokračuje. 

Dále doplnil p. náměstka, že prostřednictvím SFŽP obdrží škola z prostředků evropských 

strukturálních fondů přes 2 miliony Kč, které samozřejmě vrátí do rozpočtu města. 

 

Ing. arch. Horký 

Je rád, že p. Dvorský, jako ředitel základní školy, s tímto projektem přišel. Město má spoustu 

nemovitostí, ze kterých se platí poplatek za odvoz srážkových vod do kanalizace. Samozřejmě ty se 

nevyrovnají nákladům na pořízení takovéhoto systému. Podporují to, ačkoliv se cena může zdát 

vysoká a doporučil, že by bylo dobré přiložit aspoň situační výkres, aby byl zřejmý ten rozsah i 

graficky.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Sdělil, že jde v podstatě o to, že je to nějaká snaha prospět životnímu prostředí, částky na realizaci 

těchto opatření jsou poměrně vysoké. Pro příklad uvedl, že realizace něčeho podobného pro rodinný 

dům vychází tak, že návratnost za tu úsporu je zhruba 15 let. 

Tzn., že to není návratné finančně, ale je to návratné právě v šetření přírody a lepšímu hospodaření 

s vodou. 

 

MUDr. Slováček 

Také tento bod podpoří, i když si myslí, že jít cestou podzemních nádrží na dešťové vody, je řešení, 

které do budoucna do krajiny vodu nevrátí a nic nepřinese. Protože pokud do krajiny nezaprší, tak 

voda není kde vzít. 

Podle něj je problém hospodaření s přečištěnými splaškovými odpadními vodami. Přečištěné 

splaškové vody by se měly nechat vsakovat do podloží a neodvádět je upravenými vodotečemi 

z krajiny. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Navázal na to, že jímání vody v podzemních nádržích toho moc nezachrání. Je nutné si uvědomit, že 

pokud jsou svody na dešťovou vodu, tak v okamžiku, kdy zaprší, tak všechno jde do těch svodů, stok a 

řek a odchází to pryč. Pomocí této akumulační nádrže je možné vodu vrátit zase do přírody, akorát 

trochu později, tím pádem se může využít v daném místě, kde se opravdu v daném místě vsákne. 

Touto problematikou se zabýval z hlediska realizace pro rodinný dům a v rámci stavebního povolení 

musel řešit buďto jímání vod nebo se musí povinně stavět tzv. vsakovací jímku. 
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Ing. Hrabina 

Zeptal se, co s těmi padesáti kubíky vody se bude dělat, co se bude zavlažovat. Vedle školy je park, 

tak předpokládá, že voda skončí v tomto parku. 

Z vlastní zkušenosti sdělil, že u rodinného domu má jedenáctikubíkovou nádrž a pokud přijde 

intenzivní déšť, tak tato nádrž nestačí a přetéká do kanalizace.  

Tím chtěl říct, že tato nádrž mohla být relativně větší, ale souhlasí s tímto záměrem. Zeptal se, proč 

tato voda není využita na splachování záchodů ve škole. Předpokládá, že pochopitelně náklady na 

segregované rozvody k záchodům by navýšily celou investiční akci, ale bylo by to asi přínosnější, 

protože neví, co s tou vodou bude základní škola dělat. 

 

p. M. Dostál 

Konstatoval, že je to pilotní projekt, že po čase se může stát, že se tato zadržovaná voda určitým 

způsobem využije např. i k tomuto účelu, ale je to technicky náročnější záležitost. 

Panu Slováčkovi sdělil, že když už zde voda spadne, tak je dobré si ji tu nechat, než aby odtekla 

kanalizací pryč. 

Samozřejmě tento návrh podpoří. 

 

p. Pospíšilík 

Vysvětlil p. Dostálovi, že p. Hrabina se snažil naznačit, že sice bude v nějaké nádobě voda, ale touto 

vodou není co zalévat, protože plocha zeleně je tak malá, že se to nevyužije, zeptal se, proč se tento 

pilotní projekt nezkusili udělat na jiné škole, kde jsou zahrádky. 

 

MUDr. Slováček 

Zopakoval, že nezpochybňuje tento projekt, jen poukázal, že 50 m3 je nic, a že je potřeba se zaobírat i 

jinými směry a nemyslet si, že zakopané nádrže nějakým způsobem zásadně pomůžou. 

Samozřejmě je potřeba udělat cokoliv, aby srážkové vody zůstaly v krajině a neodtékaly pryč. 

 

 

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

 

 

221/6/6/2019 Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. 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 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2019 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů psychologa Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, pro 

období 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2019 

 

3. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů sociálního pedagoga Základní školy Přerov, 

Boženy Němcové 16, IČ: 45180059, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Boženy Němcové 16, 
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pro období 9/2019 až 12/2024, a to z rozpočtu statutárního města Přerova a za podmínky 

finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2019 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

Požádal p. primátora, aby požádal svého kolegu, aby upustil od osobních útoků na p. Netopilovou. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Požádal všechny zastupitele, aby upustili od osobních útoků na kohokoliv v tomto zastupitelstvu. 

 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař) 

 

 

222/6/6/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Brabansko 2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na rekonstrukci objektové předávací stanice v budově sokolovny s č. p. 566 stojící na 

pozemku p. č. 4338/1 (zastavěná plocha  a nádvoří)  v k.ú. Přerov v roce 2019. Předpokládané 

celkové náklady projektu činí 726 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 273 196,5* - 200,0 272 996,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

4 644,0 + 200,0 4 844,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 629,8* + 200,0 38 829,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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DISKUSE: 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Připomenul, že na úvod p. primátor vyzýval zastupitele, aby oznámili případný střet zájmů. Možná ho 

mají zastupitelé zařazeného ve vedení TJ Sokol Přerov nebo také ve vedení Sokolské župy 

Středomoravské Kratochvilovy, proto informoval, že v reakci na jeho zvolení zastupitelem, potažmo 

poté zvolení radním, všechny tyto funkce opustil a už je nezastává. 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento projekt Finanční výbor jednoznačně doporučil ke schválení, protože se jedná o nevyhnutelnou 

opravu či vybudování nové stanice a je zde vícezdrojové financování. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař) 

 

 

223/6/6/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 1 245 926 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 rekonstrukci povrchu stávajícího atletického oválu  a sektorů technických disciplín - 

Reko povrchů SA na pozemcích p.č. 6724/1 (ostatní plocha), p.č. 4306/10 (ostatní plocha), 

p.č. 4306/11 (ostatní plocha), p.č. 4306/12 (ostatní plocha), vše v k. ú. Přerov v letech 2019 – 

2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu Přerov „Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace“ na projekt Reko povrchů SA z Programu 133 530 Podpora materiálně 

technické základny sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Předpokládané celkové náklady projektu 

činí 12 167 385 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, s výjimkou čl. II Doba 

plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření 

smlouvy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 274 442,5* - 1 246,0 273 196,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

3 398,0* + 1 246,0 4 644,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

 



47 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kš) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 37 383,8* + 1 246,0 38 629,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Vrána 

Požádal zastupitele, co se týká tohoto materiálu a v dalším Sokolu Henčlov a SK Žeravice, o podporu, 

protože to není úplně jednoduché, když tyto kluby získají  podporu na Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy, navíc byli úspěšní v rámci žádostí na kraji o dotace. Je unikátní možnost, jak zvelebit 

tato sportoviště za poměrně zlomkové části.  

 

JUDr. Lichnovský 

Informoval, že všechny 3 materiály Finanční výbor doporučil ke schválení a jelikož je to podmíněno 

získáním dotace z MŠMT, tak by nebylo moudré toho nevyužít. 

 

Ing. arch. Horký 

Materiál také podporuje, ale uvedl na pravou míru, že dotaci využívá spolek nikoliv město, které mu 

pomáhá a nezvelebuje sportoviště města, ale sportoviště, která má spolek, a to je docela rozdíl. 

Podotknul, že je škoda, že je u těchto typů žádostí nulové spolufinancování žadatelem. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Konstatoval, že pochopitelně kdyby město vlastnilo tato sportoviště, bylo by to lepší, ale bude to 

využíváno Přerovany. 

Ale i projekt něco stál, tzn., že z jejich strany tam investice byla. Podmínkou dotace je služba 

veřejnosti a v Komisi školství to probírali a zaměří se na to, aby to sloužilo veřejnosti, aby tam byly 

otevírací hodiny, a je to diskutováno se stávajícím předsedou Spartaku. 

 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Prachař) 

 

 

224/6/6/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 

Přerov, na rekonstrukci střech sokolovny v Henčlově, tj. v budově s č. p. 50 stojící na p. č. 

179 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v k. ú. Henčlov v roce 2019. Předpokládané celkové 

náklady projektu činí 1 000 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 
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2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 267 208,5* - 150,0 267 058,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

4 844,0* + 150,0 4 994,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 829,8* + 150,0 38 979,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

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

 

 

225/6/6/2019 Poskytnutí individuální dotace – Sportovní klub Žeravice, spolek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 3 260 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

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

Žeravice, spolek, IČ: 45180521, se sídlem U Stadionu 214/7, Přerov XII-Žeravice, 750 02 

Přerov, na zastřešení stávajícího házenkářského hřiště na pozemku p.č. 402 (ostatní plocha) 

v k.ú. Žeravice v letech 2019–2020, pod podmínkou, že jmenovaný spolek předloží městu 

Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Programu 133 530 Podpora materiálně 

technické základny sportu 2017 až 2024, Výzva V3 Sport, investice 2019/2020, vyhlášeného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celkové předpokládané náklady na 

projekt činí 16 166 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, s výjimkou čl. 

II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne 

uzavření smlouvy, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2019 

 

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

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 277 702,5* - 3 260,0 274 442,5 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

138,0 + 3 260,0 3 398,0 

* 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 34 123,8 + 3 260,0 37 383,8 

 

 

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

 

 
 

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

226/6/7/2019 Poskytnutí mimořádné dotace - Oblastní spolek Českého červeného 

kříže 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Oblastní spolek Českého červeného 

kříže, IČ 49558561, se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na úhradu 

nákladů za energie a vodné a stočné, dle důvodové zprávy. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující rozpočtové opatření: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. 

(individuální dotace) 

132,8* - 10,0 122,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

(individuální dotace) 

21,0 + 10,0 31,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál doporučil Finanční výbor ke schválení. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

Vyjádřila stanovisko Komise pro sociální věci a zdravotnictví, která tento materiál podpořila. 

 

 

 

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Prachař) 

 

 

9. RŮZNÉ 

 

227/6/8/2019 Zemník Žeravice 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Bohumír Střelec, předseda Výboru pro 

místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

 

1. souhlasí s připojením záměru "Zemník Žeravice" z pozemku p.č. 1571/2, k.ú. Žeravice, na 

účelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního města Přerova na pozemku p.č. 1533, k.ú. 

Žeravice, 

 

2. ukládá Radě města Přerova dohodnout se stavebníkem záměru "Zemník Žeravice" podmínky 

připojení dle bodu 1, zejména podíl stavebníka na opravách a údržbě účelové komunikace ve 

vlastnictví města a podmínky doporučené Komisí životního prostředí dne 13.05.2019, 

 

3. trvá na důsledném vypořádání věcných připomínek Výboru pro místní část Žeravice z 

30.04.2019 k záměru "Zemník Žeravice", jako připomínek statutárního města Přerova, coby 

účastníka územního řízení. 

 

VARIANTA  II. 

nesouhlasí s připojením záměru "Zemník Žeravice" z pozemku p.č. 1571/2, k.ú. Žeravice, na účelovou 

komunikaci ve vlastnictví statutárního města Přerova na pozemku p.č. 1533, k.ú. Žeravice. 

 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšil 

Má pocit, že benefit v podobě spolupráce na opravě té komunikace nepřevýší to riziko, co se týká 

firmy, která to tam bude provozovat. Probíralo se to zde už v únoru, kolega Horký zde měl pěknou 

prezentaci, ze které jasně vyplynulo, že firma je nedůvěryhodná, že tam má nějaké resty. Zajímalo by 

ho, zda na té původní jámě byla kontrola z Komise životního prostředí nebo jestli tam někdo zjišťoval 

nějaké nedostatky a jestli z toho vyvodili nějaké závěry. 

Za klub SPD to nepodpoří a jsou pro variantu II. 
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občanka – RNDr. Landsmannová – předsedkyně místního výboru Žeravice 

Zúčastnila se pracovní skupiny jako členka. Místní výbor Žeravice zastává stanovisko zemník 

neotvírat, ale ví, že existuje třetí varianta, která zde není, že i když zemník nebude schválený, tak 

zájemce o těžbu firma Triko, nevyužije tuto účelovou komunikaci a vybuduje si svou vlastní. Takže 

pro ně je to takové řešení neřešení. Zemník může existovat, i když zastupitelé budou hlasovat proti 

nebo pro. 

Pro občany Žeravic je to negativní zpráva. Několikrát zde padlo, že zastupitelstvo hájí zájmy města, 

oni jsou také město, takže je vyzvala, aby zvážili, kterou variantu zastupitelé vyberou. Ani jedna není 

výhodná, ale je to takto nastaveno. Splnili veškeré podmínky, je to podnikatelský záměr, občané 

Žeravic se tomu mají přizpůsobit, ale kde zůstává obyčejný občan, který na to má zcela jiný názor. 

Chtělo by to změnit někde nahoře, že má přednost životní prostředí, a ne podnikatelský záměr. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nesouhlasí s tím, že mají ve městě přednost podnikatelé před ochranou životního prostředí. 

Samospráva může hlasovat jen o tom, co je v její kompetenci. 

 

Mgr. Netopilová – faktická 

Požádala, aby nejprve vystoupili představitelé firmy Triko, kteří jsou zde přítomni, a potom, aby 

diskutovali zastupitelé. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Je svým způsobem rád, že zde zazněla informace od nezávislého člověka, že i v případě, když 

zastupitelé neschválí připojení přes městský pozemek, tak s největší pravděpodobností proběhne 

připojení z jiné strany odjinud a situace bude úplně stejná, pouze s tím rozdílem, že město už nebude 

mít tu opravenou cestu, kterou může mít, pokud se schválí varianta I. 

 

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

Byla provedena kontrola SÚ a v tu dobu nebylo zjištěno žádné porušení zákona. Byla tam 

fotodokumentace, ale z loňského roku, že tam byla skládka. Firma ji odklidila, neprokázali, že byla 

původcem. Příští týden se tam znovu sejdou a budou se bavit o tom, jak zabránit, aby tam 

nekontrolovatelně nemohli navážet odpad jiné subjekty. 

Usnesení v první variantě, tak nejenom, že umožňuje klást si nějaké podmínky při udělování souhlasu 

s připojením na městskou komunikaci, ale zároveň uplatnit připomínky žeravických, coby připomínky 

města v územním řízení. 

Docela rozumí tomu, že žeravičtí mají obavy spíše z budoucnosti, pokud se povolí tento zemník, že 

bude nastolena znovu otázka záměru, kterému už čelili 2x. 

Je jasné, že toto není obdobný záměr, který by měl být obdobným způsobem posuzován a povolován, 

proces posuzování bude mnohem přísnější ze strany všech orgánů státní správy. 

 

Občan – p. Č. 

Mluví se tady o projektu firmy, která je svázána s dřívějšími koaličními partnery, jmenovitě ČSSD, 

které jsou reprezentovány rodinou p. L., druhá věc je ODS, která je reprezentovaná podnikatelskými 

partnery p. náměstka Záchy. 

Hovoří se tu o projektu, který zatíží Přerovany. Jeho cílem je vytvořit díru, do které se uloží bůhvíco. 

Co tam bude, se neví, co je u firmy Triko jasné, je, že ke svým závazkům přistupuje velmi váhavě, 

předchozí projekt dosud nebyl realizován do konečné fáze, tzn. rekultivace a zalesnění. Firma není 

v prodlení, protože si dokázala vyřídit výjimku, že tyto práce provede později. 

Apeloval na zastupitele z řad ANO, aby se nepřipojili k té dřívější koalici ČSSD s ODS, a aby prostě 

nepodpořili projekty, které mohou vadit. 

Nevidí žádný pozitivní přínos celého projektu pro město Přerov. Chápe obyvatele Žeravic, protože ti 

to mají nejblíž, že se oprávněně obávají, že pokud se zahájí tato věc, tak je to časovaná bomba. 

Chtěl by zavázat všechny zastupitele k tomu, aby v rámci zákonných možností činili veškeré možné 

překážky tomuto projektu. 
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p. Pospíšil 

Zeptal se, že když tam bylo všechno v pořádku, tak jestli tam proběhla ta rekultivace. 

 

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

Tam skutečně došlo mezi SÚ, orgánem ochrany přírody a investorem k dohodě posunutí tohoto 

termínu podle toho, jak dopadne tento záměr, že by byla využita tato plocha částečně jako 

mezideponie skryté ornice. Pokud nebude realizován tento záměr, tak dojde k rekultivaci hned. Ale 

v současné době je to posunuto asi do roku 2021. 

 

Ing. arch. Horký 

Promítl ještě 2 fotografie, které tu nebyly, ze sousední díry. V této díře, která má být rekultivována, se 

nacházela různá stavební suť. 

Z návrhu na usnesení cítí volbu, jestli chránit podnikatelské prostředí nebo chránit životní prostředí. 

Za něj to životní prostředí má přednost a argumentem není ani to, že není kam ukládat hlínu 

z dopravních staveb. Možná může vzniknout nový kopec. Přesto cítí jakousi vůli to zde povolit. 

Podal protinávrh na upravenou variantu I tak, aby se vypustil momentálně bod č. 1 a hlasovalo 

by se pouze o bodu 2 a 3. 

Dokud by nebyly vypořádány připomínky a nebyla by a nebyla nějaká dohoda, tak by nerad 

schvaloval připojení záměru Zemník Žeravice. 

 

Mgr. Netopilová 

Je přesvědčena o tom, že by měli především hájit zájmy obyvatel tohoto města a samozřejmě životní 

prostředí. Vedle původní jámy, která měla být zavezena a zrekultivována v r. 2011, a není, tak má 

vzniknout jáma mnohem větší, která je obhajována ušlechtilými úmysly s tím, že je potřeba písek, 

protože se tady staví. Přitom se opomíjí, že písky se těží všude kolem, dle jejich informací, 

ekologičtějšími způsoby. 

Jestliže někdo má už existující zemník, který měl být v r. 2011 zrekultivován, kde mělo být vysazeno 

227 stromů, 80 keřů, kde firma Triko slibovala, že po domluvě se školami a skautem, že zde vznikne 

lokalita pro ekologickou a environmentální výchovu. Je rok 2019 a nic z toho není splněno a nebude. 

Není to špatně jen na straně firmy, ale i na straně úřadu, protože úřady tady konaly velmi benevolentně 

a lhůty toho plnění prodlužovaly téměř nesnesitelně. 

Obává se, že jde zde zase o provázanost politickou, o které tady bylo hovořeno. Ví se, že firma Triko 

je napojena jak na p. L., tak na p. Záchu. Dovolila si požádat p. Záchu, aby nehlasoval, protože podle 

obchodního rejstříku ještě do 3.5.2019 byl členem dozorčí rady společnosti EkoInvest, kde je i 

spolumajitel firmy Triko. 

Na popud obyvatel Žeravic spolu s bývalou zastupitelkou p. Jandovou se vydaly podívat na zemník, 

kteří je informovali, že s ním není všechno v pořádku. Byly tam v r. 2016 několikrát, nafotily tam 

asfaltové plotny, bylo to asi v době, kdy se dělala nová silnice v Popovicích, ale nemá to ověřeno. V r. 

2018 tam byla stavební suť. 

Zeptala se, kde má město jistotu, když tady u té první jámy je situace taková, jaká je, že se ohledně 

komunikace bude firma Triko podílet na té komunikaci, a jestli nenastane stejná situace, jako u té 

první jámy, že se termíny budou prodlužovat, a nic se nebude dít. 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

Upravil návrh na usnesení, aby to dávalo smysl – v bodě 2 se vypustí dle bodu 1 a doplní se 

„podmínky připojení pozemku p.č.1571/2 v k.ú. Žeravice…“ 

 

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

Tam skutečně nebylo nikdy zjištěno porušení nebo poškozování životního prostředí nad rámec 

stanovenými obecně závaznými předpisy a individuálními rozhodnutími. Nemůže akceptovat to, že 

jsou v tom benevolentní. Navíc podněty, které dávaly na základě svých zjištění, tak dávali i na Českou 

inspekci životního prostředí, která rovněž nezjistila porušení zákona. Jediné porušení, ale ne zákona, 

ani rozhodnutí, je to pořádková lhůta, ta na uzavření a rekultivaci. 
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Netvrdí, že je to v pořádku, že to nebylo stanoveno přímo v podmínkách rozhodnutí. Ale bylo to tak, 

jak uvedli do projektu, který byl schválen, a je to totéž, jakoby pokutovali kteréhokoliv jiného 

stavebníka, kterému když dojdou peníze, tak nestíhá lhůtu a nedokončí stavbu. 

Musí se také respektovat to, že to není veřejný prostor, je to soukromý pozemek, a pokud tedy 

neporušuje předpisy, tak nemohou nad rámec těchto předpisů po vlastníkovi nic vyžadovat. 

Nicméně není záruka, že skutečně za 3 roky vytěží a uzavřou, mohou znovu přijít s tím, že nevytěžil, 

nebo že nemá ten materiál, kterým musí zavézt, a prodlouží se to o další roky. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Konstatoval, že ho p. Netopilová nevyprovokuje a ani nevyprovokovala, ale vyprovokoval ho občan p. 

Č. a požádal ho, než si prověří informace, aby si ho nebral do úst. Jak je to s dozorčí radou firmy 

EkoInvest, to vědí velmi dobře a tiskopisy z r. 2011 má u sebe k nahlédnutí. Pracovní skupina po 4 

měsících dospěla k závěru v únoru tohoto roku, o kterém tady hovořil. Je zde SÚ, zastupitelé řeší 

přístupovou komunikaci, buď dají souhlas, nebo ne. Pokud ne, tak to zde okomentoval Ing. Střelec, 

firma Triko může hledat přístupovou cestu k danému záměru přes jiné pozemky. 

V bodě „Různé“ se bude věnovat dalšímu tématu, a to, když jel okolo bývalé obalovny, i tam by bylo 

dobré se podívat a dát různé podněty na různé orgány, které se zajímají o životní prostředí. Na 

asfaltové ploše vyrostla halda cca 30 m na výšku a vzdálenost od místní části Žeravic není to o moc 

dál než od skládky. Takže i na toto je potřeba se podívat, protože i tato akce byla povolena, a je 

zvláštní, že toto je nezajímá, přitom je to na prašnost, na spodní vody atd. úplně stejné. 

Oznámil, že hlasovat bude, že nemá důvod, nebyl ve střetu zájmů ani v materiálu, který nehlasoval, ale 

pro svůj klid, aby se na sociálních sítí nedočetl různé lži o své osobě. Tak tady, pokud je tento záměr 

v rozporu, tak má konat stavební úřad. Neprosazuje zde vybudování pískovny. 

Paní Netopilová zde seděla jako radní v letech 2014-2018 a samozřejmě mohla ten původní zemník 

společnosti Triko několikrát jako radní řešit, řešit to se SÚ, zakázat tam prodloužení termínu atd. A 

neudělala pro to nic, kromě udání na Českou inspekci životního prostředí. 

 

MUDr. Slováček – faktická 

Potřeboval by vysvětlit část podkladu psaného kurzívou, kde je napsáno, že bude vytěženo cca 66 tisíc 

m3 , ročně se předpokládá vytěžit průměrně asi 16,5 tisíce m3 a zároveň je o kousek dál napsáno, že 

navrhovaný záměr je na dobu dočasnou do 30.11.2020, a že zavážka technická a biologická 

rekultivace bude do konce 1. pololetí 2021. Nerozumí tomu materiálu… 

 

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

Ano, je to matematický rozpor v dokumentaci a budou se na to ptát také. Je to ve fázi, že byla pouze 

podána žádost, projektová dokumentace a řízení bylo okamžitě přerušeno a byli vyzváni k tomu, co 

jim chybí. Ostatní dokumentaci a vyjádření zaktualizovali. 

Je rád, že na to Dr. Slováček upozornil, protože si myslí, že by to uteklo i tomu dotyčnému referentovi 

SÚ, takže pokud investor doplní ten souhlas, tak se tím budou dále zabývat dokumentací a pokud ne, 

tak řízení zastaví, takový je postup. 

Formálně probíhá druhé řízení, první povolovací, které skončilo na odvolání u krajského úřadu, bylo 

posléze zastaveno, protože nebyli schopni ten podklad doplnit a potom se sjednocenou dokumentací 

požádali znovu o územní řízení. Takže územní řízení je v současné době přerušeno, neprobíhá. 

V momentě když by investor dodal to, co se po něm požaduje, tak to bude řádně oznámeno. Mimo jiné 

prostřednictvím těch, kteří zastupují město dle organizačního řádu, by měly být uplatněny připomínky 

za město, ty, které v současné době uplatňuje pouze místní výbor Žeravice, který by jinak nebyl 

účastníkem řízení. Pokud se přijme navrhované usnesení, tak bude město uplatňovat jejich připomínky 

s výjimkou toho nesouhlasu, protože to by bylo trochu kontraproduktivní, kdyby souhlasil 

s připojením na komunikaci a a priori nesouhlasil se záměrem. 

 

p. M. Dostál 

Reagoval na p. Č., že už dopředu má jasně dané, co je dobře a co je špatně. Paní Ladnsmannová zde 

řekla, a potvrdil to i p. Juliš, že pokud se to neodsouhlasí, tak se s tím nebude moct nic dělat, firma se 

k tomu jinými prostředky dostane a město se k tomu nebude moct vyjádřit. Pokud se to schválí, tak je 

aspoň možnost to ošetřit, pohlídat a dokonce spravit to, co je tam špatně. 
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Ing. Střelec 

Omlouvá se jako předkladatel, že je tam termín. Tento písek by měl být použitý na výstavbu II. etapy 

dokončení dálnice D1, takže se klidně může stát, že pokud ta etapa nebude, tak se to nezačne těžit ani 

v nějakém upřesněném termínu. Takže je možné, že to bude trvat i několik let. 

Je překvapující jedna věc – orgány státní správy k tomu neměly žádné připomínky. Investor, ať už je 

to kdokoliv, tak se na něj nemůžeme dívat, jestli je to investor A, B, C, prostě je to investor, který ty 

pozemky vlastní a má s tím určitý záměr. 

Podle něj je pořád lepší, když si tam město dá připomínky a bude moci tyto připomínky a plnění 

podmínek kontrolovat, než když nebude moci dělat nic. 

Na pracovní skupině se bavili o jedné věci, ano, doporučíme variantu č. II, tzn., že se stávající řízení 

přeruší – firma má možnost upravit dokumentaci a požádat o řízení nové. Tzn., že v případě nového 

řízení splní-li všechny podmínky, tak už si asi nebude muset vyžádat souhlas s napojením v daném 

úseku, ale ona se napojí na veřejnou komunikaci někde jinde. Pokud je to veřejná komunikace, tak už 

tam nebude potřeba vyjádření města, ale podmínky, které si teď stanoví město v závislosti na Komisi 

životního prostředí a místní části, tak už tam nebude muset plnit. 

Takže je potřeba si říct, jak zde navrhl kolega Horký, jestli pro město a pro Žeravice není lepší, aby 

trvaly na důsledném vypořádání věcných připomínek, zapracovat tam tu smlouvu a následně souhlasit 

s připojením. Jestli to pro občany není lepší, než tedy nesouhlasit. 

 

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

Teoreticky existuje možnost, že ten záměr ve stejném rozsahu bude zrealizován, možná s určitými 

vícenáklady ze strany investora, aniž by on potřeboval souhlas k připojení na tu veřejnou komunikaci, 

protože zde historicky připojení existuje, byť cesta v tuto chvíli není v terénu patrná. V tom případě, 

sice město bude účastníkem řízení, ale může požadovat pouze to, co není nad rámec zákona a existují-

li zde kladná stanoviska orgánů ochrany životního prostředí, skutečně není to pouze náš úřad, zrovna 

orgán ochrany ovzduší a orgán odpadového hospodářství je krajský úřad, tak pokud ten návrh z jejich 

pohledu je v pořádku, tak už jako účastník řízení se nedobere toho, že tam bude provedena kolem 

nějaká izolační výsadba. 

Ale nechce předjímat, jak se investor rozhodne, možná se mu nevyplatí zřizovat jinou komunikaci, ale 

ta možnost teoreticky existuje. 

 

Mgr. Netopilová 

Uvedla, že v minulém volebním období se jim podařilo zastavit řízení se zemníkem a investor 

nehledal jinou cestu, jinou komunikaci, jiný způsob, jak ten písem odvážet. 

Předpokládá tedy, že řešení, o kterém se dnes rozhoduje, tedy zpřístupnit komunikaci města, tak je pro 

investora značně výhodnější, než jakékoliv jiné řešení. Takže by byla ráda, aby zastupitelé přemýšleli i 

tímto způsobem. 

 

občan – p. Š. – jednatel a majitel společnosti Triko s.r.o. 

Jejich firma byla v minulosti 4x kontrolována. Poprvé to bylo, když p. Netopilová s p. Jandovou 

vstoupila na jejich pozemek, aniž by ohlásila, že tam bude něco provádět. V té době tam probíhala 

rekultivace, dělala to firma Strabag, která tam vozila z Grymova podloží, protože se tam dělala cesta. 

Pochopitelně, když se frézovala cesta, tak tam vznikl nějaký odpad z asfaltu. Firma Strabag tam měla 

člověka, který měl vybírat nevhodný materiál.  

Jsou developerská firma. Minulí zastupitelé tenkrát schvalovali dálnici, ale neuvažovali o tom, kam se 

mají dávat tyto materiály. Pochopitelně tento materiál se dává na schválené terénní úpravy nebo na 

provozním řádem určená místa. 

Paní Netopilová se tam tenkrát pohybovala, když tam jezdila auta, vyfotila si pár snímků a řekla, že 

tato firma je nedůvěryhodná. Udala je na životním prostředí, kdy přišla inspekce životního prostředí, 

která konstatovala, že je všechno naprosto v souladu se zákonem, ale to jí nestačilo. Tak udělala 

pracovní skupinu z města a v září udělali znovu kontrolu a zase konstatovali, že je vše v pořádku. 

Pan Pospíšilík je napadl, že jsou nedůvěryhodná firma, všechny kontroly, které tam proběhly, byly 

naprosto v souladu se zákonem a v pořádku, proto se zeptal, proč je pořád takto napadají, zda si nečetli 

závěry komise. 
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Jako firma, dali k dispozici veškeré pozemky, tzn. pozemek p.č. 1572, kde chtějí realizovat zemník, 

dali jej k dispozici město, když se stavěla kompostárna, aby tam mohli mít své stroje, aby to měli jako 

deponii. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Občan si jej spletl s p. Pospíšilem a požádal jej, aby dal věci na pravou míru. 

 

MUDr. Slováček 

Překvapilo ho, že když ukáže na chybu v předkládaných materiálech, kdy aritmetickým průměrem má 

těžba trvat 4 roky a rozhodnutí je do r. 2021, že byl napomenut, že to není faktická poznámka, přitom 

si myslí, že to je faktická poznámka. 

Druhá věc, která mu vadí, že je napomenut, že na to nepoukazuje s 10 denním předstihem, ale má tu 

drzost to otevřít až na zastupitelstvu. 

Přiklání se k protinávrhu Ing. Horkého, prostě stanovit striktně a pevně podmínky za jakých firma 

Triko by eventuálně zemník provozovala. Souhlasí rovněž s názorem, že v případě toho, že bude dál 

účastníkem územního řízení jako město Přerov, tak město může daleko více dbát a na ochranu 

obyvatel Žeravic a jeho životního prostředí. 

V neposlední řadě se pláče, že v Přerově nejsou pracovní příležitosti, že se Přerov vylidňuje, a tady 

firmě, která je místní, tak určitě to přinese práci nějakým lidem, z toho důvodu se mu nechce úplně 

házet klacky pod nohy nějakému podnikatelskému záměru. 

Takže je pro to, aby se to udělalo tak, ať dál město Přerov zůstane účastníkem územního řízení, ať má 

město Přerov jakousi možnost kontrolovat, co se tam děje a dbát na to, aby znepříjemnění života 

občanů Žeravic, bylo sníženo na nejnižší možnou míru. A aby to bylo v souladu tak, jak říkal kolega 

Střelec. Takže určitě podpoří protinávrh Ing. Horkého a každopádně podpoří, aby se zemník otevřel a 

firma mohla svůj podnikatelský záměr rozvinout. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neví, v čem je upozornění na chybu v materiálu nedodržení jednacího řádu či platných právních 

předpisů. Neporozumění v materiálu se dá řešit dříve, než až na jednání zastupitelstva. 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

Požádal o desetiminutovou přestávku na poradu klubů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Po skončení diskuse bude desetiminutová přestávka. 

 

Ing. Hrabina 

Upozornil, že navrhovaný zemník je z hlediska pohledu z Žeravic za skládkou technických služeb, 

proto mu nepřijde logické, že občané Žeravic proti tomuto protestují, ale mohou, to jím nemůže nikdo 

upřít. 

Nicméně se mu zdá, že chtějí tento problém přesunout někam jinam. Jednou se dálnice Říkovice-

Přerov stavět bude a může se stát, že náklaďáky budou jezdit přes Přerov někam jinam, tzn., že se 

zatíží daleko víc obyvatel, daleko hůř, než v současné době daná firma navrhuje. Pokud někdo nechce, 

aby nějaký podnikatelský subjekt podnikal na tom pozemku, tak ať ten pozemek koupí a dělá si tam, 

co chce. Myslí si, že by se tato podnikatelská aktivita neměla omezovat. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Vyjádřila se k protinávrhu Ing. Horkého, z hlediska jakéhokoliv investora nebo podnikatele, jí tento 

protinávrh nedává vůbec žádný smysl. Nedovede si představit, proč by se měli podnikatelé zavazovat, 

že se budou podílet na úpravách a údržbě a splňovat další podmínky, plus nějaké podmínky Výboru 

pro místní části. Oni nemají vůbec záruku, že je zastupitelstvo odsouhlasí, oni přece musí vědět 

nejdříve ten bod 1 a pak teprve mohou být ochotni s městem jednat. 
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náměstek primátora p. Zácha 

K návrhu na usnesení dodal, že bod 1 je zřetelný, u bodu 2 v tuto chvíli většina ze zastupitelů nezná 

připomínky místního výboru v Žeravicích. Jak tedy budou tyto dva body na sebe navazovat, jestli 

spolu se sebou pevně souvisí či ne. 

Pokud by měli takto hlasovat, tak dává návrh, aby se hlasoval každý bod zvlášť. 

Požádal Ing. Horkého, aby po přestávce nechal promítnout požadavky místního výboru v Žeravicích. 

 

Ing. Střelec 

Jako předkladatel mluvil s p. Julišem i s p. Horkým a varianta I. se dá případně nadefinovat i trošičku 

jinak, ale bod 1 by byl jako bod poslední a z bodu 2 bude bod 1 – ZM ukládá RM dohodnout se 

stavebníkem…, bod 2 bude…trvá na důsledném vypořádání…, bod 3 … splnění těchto 

podmínek tzn. bodů 1 a 2 souhlasí s připojením zemníku Žeravice… 

Pokud by to bylo takto srozumitelné, tak tímto se říká jedna věc – zaváže-li se stavebník smlouvou o 

smlouvě k nějaké opravě, splní připomínky místního výboru, tak zastupitelstvo souhlasí s tím, aby se 

připojil. 

Odpověděl p. Mazochové, proč by to podnikatel dělal, protože ušetří čas a možná peníze. 

 

Ing. arch. Horký 

Investor je ten, který se chce napojit, ne město, on má plnit podmínky města, ne město jeho. Město 

není žadatel. Pan Zácha požadoval vysvětlit podmínky Žeravic, ale v důvodové zprávě jsou všechny 

napsány a toto je zkopírováno z návrhu usnesení. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Nedokáže si představit, že by se někdo zavázal vynaložit prostředky a potom by se jim to neschválilo. 

To prostě nemá logiku 

 

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

Podpořil by paní náměstkyni, protože bez předběžného souhlasu s připojením, aby investor splnil ty 

podmínky, musí se s nimi vypořádat především projektant, který musí vyvrátit obavy. Samozřejmě 

jsou tam pak nějaké návrhy na výsadbu atd., to lze řešit soukromoprávní smlouvou, dohodou o tom 

připojení. 

Kdyby bylo usnesení schváleno dle návrhu p. Horkého, tak by se to znovu muselo vrátit do 

zastupitelstva, protože pořád platí usnesení z minulého zastupitelstva, že veškerá rozhodnutí bude činit 

zastupitelstvo. Kdyby bylo schváleno usnesení dle p. Střelce, to možné je, ale dokud nebude souhlas, 

tak nepoběží územní řízení, které bude přerušeno a to vypořádávání bude muset skutečně probíhat 

mezi městem, na základě této dohody, a investorem, ne v rámci toho správního řízení. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

V tom případě ať se schválí pouze bod 1 protinávrhu a pak se to zpátky vrátí do zastupitelstva. 

 

občan – p. Ch. – jednatel společnosti Triko s.r.o. 

Řekl, že je úsměvné, co zde přednáší p. Horký. V r. 2016, když byl radní, tak tiše schválil rozšíření 

bezprostřední pískovny, která je spojena se Žeravicemi, tam to nikomu nevadilo, ani p. 

Landsmannové, nikomu. Je to trapné, snad mu zakáží i s kým se má kamarádit. Materiál z MÚK se 

musí někde zavézt. Oni to dělat nebudou, bude to vždycky dělat profesionální firma např. SKANSKA. 

A jestli jsou napadáni, že budou nešetrně těžit materiál oproti jiným společnostem, tak jestli 

SKANSKA nejsou profesionálové, kteří staví po celé republice. Na to bude provozní řád a bude na to 

projekt. Konstatoval, že snad zdraví rozum říká, že 1900 m na stavbu, která je na okraji města není 

výhodnější než vozit to přes několik obcí. 

 

občan – p. Š. 

Omluvil se p. Pospíšilíkovi, myslel tím p. Pospíšila, který zde vystoupil. Dále řekl, že asi před 30 nebo 

40 lety byla otevřena pískovna v Žeravicích, ta se vytěžila, zemědělské družstvo Kokory požádalo o 

rozšíření pískovny a dostali pochopitelně povolení. Je zajímavé, že občané Žeravic, kde pískovna je 

bezprostředně v blízkosti této místní části, vůbec proti tomu nic neměli. Auta jezdí okolo domů 10 m, 
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když fouká vítr, nebo auto jede rychleji, tak z těch návěsů mají všichni ten písek v domech. Oni jsou 1 

km od místa nejbližšího domu Žeravic. Položil otázku, zda to není nějaký střet zájmů, zda někomu 

nevadí, možná v budoucnosti kdyby těžili písek a jako oni ho prodávali. Spočítal si, kolik je potřeba 

písku na násyp, který se dělá v Předmostí. Firma, která tam teď pracuje, mu řekla, že cca 70 tisíc 

kubíků. Sice v projektu mají 70 tisíc kubíků, ale nevytěží to, protože je tam ochranné pásmo a vedení 

vysokého napětí, takže počítají nějakých reálných 40 tisíc, zbytek chtěli na deponii. Uvažovali, že na 

podloží dají neogenní jíly, které se nedají použít do násypu. Protože byli napadeni, tak nechali tyto 

neogenní jíly převézt na skládku komunálního odpadu, kterou se zaizolovala část komunálního 

odpadu, který tam je. 

Také je napadlo, že udělají jinou cestu, než požádali město, za podmínek, které je budou stát zhruba 2 

miliony Kč, vybudují novou příjezdovou cestu. I v podmínkách mají, že budou po dobu ježdění po 

stávající komunikaci, která patří městu, se o ni starat (společnost, která vyhraje buď SKANSKA nebo 

M-silnice nebo některá nadnárodní společnost) a budou zavázáni, aby se opravdu o tuto cestu starali, a 

oni cca za 2 miliony vybudují nový koberec. Myslí si, že je to od nich docela štědré, že toto věnují 

městu. 

 

občan – p. Landsmannová 

Krátce odpověděla p. Š., bavili se o tom už na zasedání pracovní skupiny, protože už i tam mu 

odpověděla – pískovna, která je Pod Lapačem, není v k.ú. Žeravice, ta leží na katastru obcí Rokytnice 

a Kokory. 

Místní výbor nebyl informován o tom, že se ta pískovna bude rozšiřovat v r. 2015. Takže oni se 

k tomu nemohli vyjadřovat. Další věc je, že firma přispěje 2 miliony Kč na rekonstrukci účelové 

komunikace – v r. 2017 občané požádali na veřejné schůzi, bývalého náměstka p. Košutka, jaký je 

výnos ze skládky komunálního odpadu. Roční výnos ze skládky má město 2 miliony Kč. Tak ty 2 

miliony Kč má město každý rok ze skládky na katastru Žeravic. 

 

 

PŘESTÁVKA: 20:50 – 21:00 hodin 

 

 

náměstek primátora p. Zácha – faktická 

Nechal se unést diskusí, všechny své protinávrhy stahuje. 

 

Ing. Střelec - faktická 

Stáhl svůj protinávrh. 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

V jejich protinávrhu zůstává – 1. ZM ukládá RM, 2. dohodnout se se stavebníkem. 

Je to kompilát návrhu p. Střelce a jeho návrhu, takže by tam přibyl třetí bod, ten podmínečný souhlas – 

3. ZM po splnění podmínek 1 a 2 souhlasí…, 4. ZM ukládá RM pravidelně informovat 

zastupitele o plnění podmínek dohodnutých se stavebníkem 

 

1. ukládá Radě města Přerova dohodnout se stavebníkem záměru "Zemník Žeravice" 

podmínky připojení z pozemku p.č. 1571/2, k.ú. Žeravice, na účelovou komunikaci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova na pozemku p.č. 1533, k.ú. Žeravice, zejména 

podíl stavebníka na opravách a údržbě účelové komunikace ve vlastnictví města a 

podmínky doporučené Komisí životního prostředí dne 13.05.2019, 

 

2. trvá na důsledném vypořádání věcných připomínek Výboru pro místní část Žeravice z 

30.04.2019 k záměru "Zemník Žeravice", jako připomínek statutárního města Přerova, 

coby účastníka územního řízení. 

 

3.  při splnění podmínek bodu 1 a 2 souhlasí s připojením záměru "Zemník Žeravice" z 

pozemku p.č. 1571/2, k.ú. Žeravice, na účelovou komunikaci ve vlastnictví statutárního 

města Přerova na pozemku p.č. 1533, k.ú. Žeravice, 
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4.  ukládá RM pravidelně informovat zastupitele o plnění podmínek dohodnutých se 

stavebníkem 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 8 pro, 4 proti, 21 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven 

(Ing. Prachař) 

 

Hlasování o variantě I, který doporučil zpravodaj Ing. Střelec: 26 pro, 5 proti, 2 se zdrželi, 1 

nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař) 

 

 

228/6/8/2019 Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Přerova 

ve znění dle přílohy 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Prachař), 1 nepřítomen 

 

 

229/6/8/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, a to ve znění dle 

přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař), 2 nepřítomni 

 

 

230/6/8/2019 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolku - Partnerství pro 

městskou mobilitu 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje koordinátora mobility a Smart City Ing. Davida 

Crháka, Ph.D jako zástupce Statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů Partnerství 
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pro městskou mobilitu v době nepřítomnosti uvolněného radního pro dopravu Ing. Tomáše Navrátila, 

a žádá ukončit zastupování dosavadnímu cyklokoordinátorovi Mgr. Jiřímu Janalíkovi. 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař), 1 nepřítomen 

 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Galová 

Vrátila se k bodu 3.1.4, protože si myslí, že občané, kteří žijí v této místní části, by si zasloužili 

komfortnější přístup, takže apelovala na to, aby se znovu pokusilo vyjednávat o přijatelné ceně za 

výkup toho domu. Také nesouhlasí s těmi nestandardními požadavky, přesto podala návrh na 

usnesení: 

 

231/6/8/2019 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Lady Galové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova vytvořit pracovní 

skupinu, která by se opakovaně zabývala záměrem statutárního města Přerova - úplatného 

převodu pozemku p.č. st. 84/1 jehož součástí je stavba č.p. 64 rodinný dům příslušná k části obce 

Přerov III-Lověšice a pozemku p.č. 171 vše v k.ú. Lověšice u Přerova do majetku statutárního 

města Přerova a pokusila se najít kompromisní řešení. 

 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nemyslí si, že by si občané Lověšic měli myslet, že se k nim zastupitelé nechovají nějak vstřícně, 

vzhledem k tomu, že na tomto zastupitelstvu byla navýšena oprava ulice U Parku o více než 3 miliony 

Kč. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Nemá s tím problém, předpokládá, že je to v kompetenci odboru majetku, takže ta pracovní skupina se 

bude probírat na radě města a byl by rád, aby v ní bylo zastoupení každého jednoho člena z těchto 

klubů, aby věděli, že ta jednání probíhají transparentně se svědky a se zápisem, mohou se probrat 

opravdu různé varianty a mohou se vrátit k ceně, směně nebo nabídce bytu, atd. 

 

MUDr. Slováček 

Upozornil, že název tohoto bodu je „Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu“. 

Tento bod byl předmětem programu a může se tady hodinu znovu diskutovat. 

  

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Znovu se vrátil k přehledovým kamerám, a jak jsou používány informace. Prostřednictvím p. 

primátora se obrátil na p. Hrabinu, který uvedl, že má od webmastera čísla ohledně zhlédnutí 

přehledových kamer. Oznámil, že zde má e-mail, kde mu bylo sděleno, že to bylo 3642 zhlédnutí a je 

to desátý nejčastěji zobrazovaný článek v celé historii webu. 
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Mgr. Netopilová 

Obrátila se na ni občanka města Přerova s podnětem, zřejmě byla i na setkání „Z očí do očí“ s p. 

primátorem, protože jí říkala, že s p. primátorem o těchto věcech mluvila, ale že se nic neděje. Jedná 

se o podjezd na Kojetínské ulici, stěžuje si na to, že tam nesvítí světla, že jsou zanesena špínou, že 

prostor pro procházení je ohavný, a že by se s tím mohlo něco udělat, minimálně aby se tam svítilo. 

Další její podnět je, že v blízkosti V-klubu se nachází suchý strom, který případně může ohrožovat 

chodce. 

Dále se zastavila u firmy Metso Minerals, kdy zaregistrovala reportáž na kabelové televizi, proto se 

zeptala, jestli město s touto firmou jedná, ví se, že tam byly už nějaké problémy v minulosti, že tato 

firma figurovala v registru největších znečišťovatelů v IRZ a oranžový dým z reportáže nevypadal 

moc dobře. 

 

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

Reportáž neviděl, ale protože Metso Minerals plní veškeré podmínky určené integrovaným povolením 

krajského úřadu, neporušuje žádné předpisy ani dle rozhodnutí České inspekce, které jí přísluší 

kontrolovat. Skutečně můžeme po něm chtít jenom to, co s ním dohodneme. Dohodnuto bylo, že 

zpracují projektovou dokumentaci na vybudování nové střechy tak, aby veškeré zplodiny byly 

zachycovány uvnitř provozu a čištěny. Na toto budou žádat dotaci, podle dohod to mělo být 

zpracováno tak, aby v letošním roce dostali dotaci a v příštím roce stavěli. 

Jediné, co se dá udělat, tak je učinit dotaz, jak jsou daleko, ale obává se, že zatím čekají, až dostanou 

dotaci. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Požádal p. Netopilovou ve věci suchého stromu u V-klubu, zda by to mohla více specifikovat, stačí e-

mailem, popřípadě fotosnímek, aby se dopátrali, o jaký strom jde, na jakém pozemku stojí, jestli je 

vůbec ve vlastnictví města Přerova. 

Podnětem podjezdu v Kojetinské ulici se budou zabývat. 

 

Ing. Hrabina 

Přeposílal p. uvolněnému radnímu pro dopravu e-mail, ze kterého čerpal a má pravdu v tom, že hned 

v prvním řádku je počet zobrazení 3600, ale on vycházel z počtu kamer a sečetl si ta jednotlivá čísla, 

která dávají 2000, takže je tam nějaký rozpor. Neví, kde je chybička, možná v nějakém součtu. 

Požádal zastupitele, zda by nezvážili příští termín zastupitelstva posunout mimo prázdninový termín. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že zastupitelé to možná budou zvažovat, ale zastupitelstvo svolává primátor. 

 

p. Pospíšilík 

Všiml si, že ve Škodové ulici po demolici vybydlených domů tam roste tráva, která není posečená a je 

poměrně vysoká a druhá taková plocha je vedle staré cihelny v Předmostí, kde je také poměrně velká 

plocha, které letos posečená není. 

Město získalo do majetku koupaliště v Předmostí, které je zarostlé, není oplocené, proto se zeptal, 

jestli se s tím bude něco dělat. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala ke Škodové ulici, že na poslední radě bylo schváleno rozhodnutí o výběru dodavatele na 

revitalizace tohoto území, záměr zde byl, takže asi zastupitelé vědí, co se tam bude dělat. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Domnívá se, že pozemky koupaliště v Předmostí ještě nejsou přepsány do vlastnictví města, ale to 

prověří. 

Zkusil se podívat na pozemek u V-klubu a ten je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových a jedná se o převodu tohoto pozemku do vlastnictví města. 
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p. Ondrůj 

Pozval zastupitele již na 4. ročník Hudebního léta na hradbách, které začíná příští týden v úterý 

v 19:00 hodin.  

 

Ing. arch. Horký 

Požádal o malou prezentaci – je to 11 obrázků středu města, Wilsonova ulice, která dle jeho 

předpokladu není mokrá od vody, ale od glyfosátů. Prezentace se týkala aplikace těchto glyfosátů 

v centru města Přerova. 

Požádal občany, kteří chtějí podepsat petici, aby nechodili na magistrát, protože tam ji nenajdou, aby 

se informovali na webových stránkách. 

 

p. Pospíšilík 

Odpověděl p. Záchovi, že nyní je na katastru nemovitostí a vlastníkem je Statutární město Přerov, 

takže už to tam zapsané je, proto znovu požádal o informaci, jaký s tím má město záměr. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Doplnil informaci ohledně slévárny Metso. Pět zástupců města Přerova navštívilo přímo slévárnu 

Metso, čili může potvrdit, že s firmou se jedná, provedli je slévárnou. 

Zástupci slévárny je informovali, že současný systém odsávání, který tam mají, má kapacitu asi 50 m3 

/hod. Oni proto, aby efektivně provětrali výron toho oranžového prachu, který je vidět nad slévárnou, 

tak oni by potřebovali 100 tisíc m3 /hod., tedy současný systém jim na to pochopitelně nestačí, a oni 

splňují všechny normy, které mají stanoveny, jak už bylo řečeno p. Julišem. Mohlo by jim to být 

jedno, ale oni situaci řeší a chtějí nový systém realizovat pomocí evropských fondů a předpokládají 

jeho realizaci v prvním kvartále r. 2020. 

Je nutné si ale uvědomovat, že se jedná o slévárnu, není to čistý laboratorní provoz, čili jakási prašnost 

tam pravděpodobně bude vždy, i po realizaci těchto opatření. 

 

 

 

Hlasování o podnětu Mgr. Galové: 25 pro, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař),       

1 nepřítomen 

 

 

232/6/8/2019 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 

připomínkami, vznesenými na 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař), 1 nepřítomen 
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9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 6. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 17. června 2019 

ve 21:30 hodin. 

 

 
V Přerově dne 17.6.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Petr Měřínský 

  primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

Ing. Tomáš Navrátil 

                                                                                 uvolněný člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ing. Jiří Kafka 

                                              člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 


