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Z Á P I S 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 26. srpna 2019 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM: 

 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

1.1 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova – materiál na 
stůl 

primátor 

1.1.1 Změna v personálním složení Rady města Přerova – materiál na 
stůl 

primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Zásady činnosti místních výborů  Ing. Střelec 

2.2 Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok  Ing. Střelec 

2.3 Informace o činnosti Rady města Přerova od  6. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova -převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 
ost. plocha v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova –  pozemku p.č.  6492/2 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. 
Penčičky 

p. Zácha 

3.1.5 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově primátor  
a  
Ing. Střelec 

3.2.1 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 
pozemků p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42,  a  
p.č. 3114/3, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –    pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí 
pozemků p.č.  6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 
6800/1, 6800/2, 6801, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

3.3.1 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  
pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov 

p. Zácha 
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3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4170/6  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.4 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 2153/7  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5896/20, p.č. 5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě 
využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

3.3.6 Úplatný  převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova- pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  
části pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. 
Přerov za  pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.4.2 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. 
Předmostí za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 
oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.6.1 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - 
II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" 

p. Zácha 

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře p. Zácha 

3.7.2 Žádost o sepsání splátkového kalendáře p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13 Ing. Mazochová 

4.2 Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 primátor 

4.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná 
Přerov z.s. 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Územní plán města Přerova – změny primátor 

5.2 Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání primátor 

5.3 Kompenzace Dluhonicím Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Akce nad 500 tis. Kč 2019 Ing. Mazochová 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní 
komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 
Lověšice“  

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina 
Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“  

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném 
zadání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah 
centrem, 1.etapa“  

Ing. Mazochová 

6.5 Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky 
muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v 
Přerově" 

Ing. Mazochová 

6.6 Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu 
zániku dlužníka  

Ing. Mazochová 

6.7 Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu 
pravomocného rozhodnutí soudu 

Ing. Mazochová 

7. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 Mgr. Kouba 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy   Mgr. Kouba 

8.2 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej   Mgr. Kouba 
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8.3 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2019/2020 

Mgr. Kouba 

8.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-
město v AČR 

Mgr. Kouba 

8.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – 
žádost o individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

9.2 Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost o 
individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

p. Zácha 

10.2 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

primátor 

10.3 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních  

primátor 

10.3.1 Studie proveditelnosti – Koupací biotop Velká laguna Mgr. Netopilová 

10.3.2 Omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a 
v zemědělství – materiál na stůl 

Ing. arch. Horký 

10.3.3 Stanovisko města Přerova k záměru průplavu Dunaj – Odra – 
Labe - materiál na stůl 

Ing. arch. Horký 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 

 
 

 

 

 

Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

 Ing. Petr Měřínský    - primátor  

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     MUDr. Martin Trhlík 

        

 

 

D. Hosté:   

 
 
   

    

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

Připomenul ustanovení § 83 odst. 2, zákona o obcích. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti 

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

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

právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, tzv. střet zájmů, je povinen, 

sdělit tuto skutečnost před zahájením orgánů obce, který má danou záležitost projednávat.  

 

Zeptal se, zda je mezi námi zastupitel, který by byl ve střetu zájmu s tímto ustanovením ve vztahu 

k dnes projednávaným věcem.  

 

Ing. arch. Horký: 

V bodě 5.1 – Územní plán města Přerova - změna – týká se změny pro jednoho jeho klienta, proto 

nebude v tomto bodu hlasovat. 

 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb.,       

o zpracování osobních údajů informoval, že místnost zasedání Zastupitelstva města je snímána 

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

ze zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

 

Omluveni:  MUDr. Trhlík 

    

 

Přijde později:  Mgr. Schenk, Ph.D. 

Je přítomno:  33 zastupitelů 

Zasedání je schopno se právoplatně usnášet. 

 

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 17. června 2019 je ověřený a vyložený              

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

považován za schválený. 

 
Písemné pozvání na dnešní 7. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města.  

Zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 

16.8.2019. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona           

o obcích. 

 

 
Sdělil, že má dva návrhy na rozšíření programu.  

 o bod  1.1    -  Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova  

 o bod  1.1.1. - Změna v personálním složení rady města. 

 

Dále dle Jednacího řádu článku 8 písm. c1) byl na podnět zastupitele Horkého program rozšířen:             

 o bod 10.3.2  - Omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a v zemědělství 

 o bod 10.3.3 - Stanovisko města Přerova k záměru průplavu Dunaj – Odra - Labe 
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Z programu byl stažen:  

 bod 3.1.4 - Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky 

 
Má někdo další doplňující návrh k programu dnešního zastupitelstva? 

 
Ing. Prachař: 

Navrhl prezentaci do bodu 10 Různé – zahraniční investor do prostoru letiště, který má zájem zde 

vybudovat leteckou výrobnu a otevřít školu pro piloty dvoumotorových letadel. Má připravený i návrh 

usnesení. 

 

Mgr. Netopilová: 

Navrhla bod 10.3.1 – Koupací biotop Velká laguna přesunout do bodu 5 Rozvojové záležitosti.  

 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Netopilové: 14 pro, 4 proti, 14 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, 

Ph.D), 1 přítomen a nehlasuje do složení slibu (Mgr. Stoupa), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Prachaře: 32 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 přítomen                

a nehlasuje do složení slibu (Mgr. Stoupa), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování o návrhu primátora (rozšíření o body 1.1, 1.1.1, 10.3.2 a 10.3.3 a stažení 3.1.4): 32 pro, 1 

nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 přítomen a nehlasuje do složení slibu (Mgr. Stoupa), 1 omluven 

(MUDr. Trhlík). 

 

 

Za ověřovatele usnesení a zápisu byli navrženi: Ing. Bohumír Střelec a Mgr. Jaroslav Hýzl. Oba 

souhlasili. 

 

Hlasování o rozšířeném programu zastupitelstva a o ověřovatelích: 32 pro, 1 nepřítomen (Mgr. 

Schenk, Ph.D.), 1 přítomen a nehlasuje do svého zvolení (Mgr. Stoupa), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

233/7/1/2019 Zahájení, schválení programu 7. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 26. 

srpna 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce a Mgr. Jaroslava Hýzla za ověřovatele zápisu 7. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 
Primátor sdělil, že dne 23. 8. 2019 doručil Ing. Milan Passinger svou rezignaci na mandát člena 

Zastupitelstva města Přerova a tím podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách       

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen "zákona") 

došlo k zániku jeho mandátu  

Uprázdní-li se mandát v průběhu volebního období, nastupuje za takového člena zastupitelstva 

náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 zákona, a to dnem 

následujícím po dni, kdy k zániku mandátu došlo (§ 56 odst. 1 zákona). 
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V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 24. 8. 2019 stal členem Zastupitelstva města Přerova 

Mgr. Michal Stoupa, kterému bylo připraveno Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města 

Přerova. Předpokladem aktivního výkonu mandátu je složení slibu člena zastupitelstva. Mgr. Stoupa 

složí slib na dnešním zasedání Zastupitelstva. 

U pana Mgr. Stoupy nenastala neslučitelnost funkce a po složení slibu bude vykonávat mandát člena 

zastupitelstva a podílet se na rozhodování a hlasování tohoto orgánu. Podrobné zdůvodnění je 

v důvodové zprávě materiálu. 

 

S ohledem na to, že pro výkon mandátu zastupitele je nezbytnou podmínkou složení slibu, žádám pana 

Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D., aby přednesl text slibu zastupitele a zároveň všechny přítomné, aby 

povstali.  

 

Primátor požádal pana Stoupu, aby složil slib pronesením slova „Slibuji“  nad textem slibu a poté 

potvrdil slib podpisem. 

 

234/7/1/2019 Složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 

Přerova Mgr. Michala Stoupy, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 
Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Primátor popřál panu zastupiteli Stoupovi mnoho úspěchů při výkonu mandátu.  

 

 

Dále součástí tohoto bodu programu je materiál 1.1.1 – Změna v personálním složení Rady města 

Přerova. 

Dne 23. 8. 2019 doručil  Ing. Milan Passinger svou rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města 

Přerova. S ohledem na to, že Ing. M. Passinger byl rovněž členem Rady města Přerova, je třeba na 

uvolněné místo zvolit nového člena zastupitelstva. Nominována je Mgr. Lada Galová, která se svou 

nominací souhlasí.  

 
Mgr. Galová se před volbou stručně představila. 

 

235/7/1/2019 Změna v personálním složení Rady města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí aklamací v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona     

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů členem Rady města Přerova 

Mgr. Ladu Galovou. 

 

 
Hlasování o usnesení: 22 pro, 4 proti, 6 se zdrželo, 1nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 

1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Primátor konstatoval, že paní Galová byla zvolena členkou rady a popřál ji mnoho úspěchů při výkonu 

mandátu. 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 4. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

236/7/2/2019 Zásady činnosti místních výborů  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Bohumír Střelec, předseda Výboru pro 

místní části. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Zásady činnosti místních výborů statutárního 

města Přerova dle přílohy. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

237/7/2/2019 Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Bohumír Střelec, předseda Výboru pro 

místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. přijímá doporučení Výboru pro místní části schválit s ohledem na inflaci a výrazný nárůst cen 

stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2020 na 1.700 Kč 

na obyvatele, 

 

2. ukládá Radě města Přerova při přípravě rozpočtu na rok 2020  na roky 2020 až 2022 uvedené 

doporučení zohlednit. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 09.12.2019 

 

 

Diskuse: 

Mgr. MUDr. Kocourek, MBA: 

Dal protinávrh bodu 2 usnesení:  ZM ukládá RM při přípravě rozpočtu na roky 2020 – 2022 

uvedené doporučení zohlednit. 

Rozpočet musí mít ekonomickou předvídatelnost, proto navrhl zastropování do konce tohoto 

volebního období. Je to i prevence toho, abychom příští rok nemuseli řešit další navýšení. Je to férové 

vůči místním částem i vůči rozpočtu města. 

 

MUDr. Slováček: 

Požádal zastupitele, aby místním částem navýšenou částku schválili. Skoro všechny tyto peníze se 

používají na rekonstrukce chodníků, opravy cest, místních komunikací, opravy úřadoven a jen zlomek 

z těch peněz se použije na kulturní akce. Náklady na projektové dokumentace strmě stoupají a místní 

části jsou odsouzeny si na všechno našetřit. V Lýskách za celou dobu co je schválený rozpočet            

na hlavu tak šetří na rekonstrukci budovy školky, která je v majetku města Přerova. Letos jim padal 

cihlový plot na zahradě školky. Museli ho zbourat a bude nutné ho znovu postavit. Revizní technik 
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stopl provoz plynového kotle v budově školky a okapy a svody na budově školky jsou v dezolátním 

stavu. Na školku mají našetřených 150 tisíc korun plus rezervy v některých položkách, o kterých 

budou přemýšlet, že je převedou. 

Byl by rád, kdyby to nestropovali, protože si nemyslí, že by za dva roky měli schvalovat třeba 3.500 

Kč. Nechejme místním částem manévrovací prostor, aby reagoval na inflaci a nárůst cen. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Úplně nesouhlasí, že toto jsou jediné peníze, které jdou na investice do místních částí.  V Lýskách byla 

vybudovaná točna MHD. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál prošel Finančním výborem, s tím, že v původním znění byl jednomyslně schválen. 

Souhlasí s argumenty pana primátora, že to nejsou jediné peníze, které jdou do místních částí. 

Nemá problém s tím, podpořit pozměňovací návrh. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Peníze, které jsou takto elokované na místní části, nejsou jediné, které mohou do místní části jít. 

Pokud je nutné v místních částech řešit vážné situace, tak na to rada reaguje a tyto situace řeší. 

Příkladem je oprava cesty v Lověšicích. 

 

MUDr. Slováček: 

Investiční akce místní části nejsou schopné financovat. Hovořil o opravách a údržbě městského 

majetku. 

O zastávku MHD v Lýskách bojuje 15 let. Nebýt problému se zastávkou stran dálnice, tak byli jediná 

místní část, která ani ve 21. století neměla zastávku v intravilánu obce. 

Silnice v ulici Nad struhou, o tu se bojovalo asi 12 let. Mají jí opravenou díky tomu, že VAK dělal 

páteřní rozvod vodovodů 

To, že do budovy školky zatéká a je vlhká, se ví desítky let. 

Žádá peníze na opravy a údržby městského majetku. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Byla na jednání Výboru pro místní části i Finančním výboru. Přislíbila, že pokud by si místní výbor 

zdůvodnil to navýšení, tak se budou snažit ty 2 miliony korun v rozpočtu najít. 

K protinávrhu – pokud ho přijmeme, tak se zavazujeme, že do roku 2022 i když bude rozpočet 

napjatý, vždycky těch 1.700 Kč dáme, což se jí nelíbí. Pro protinávrh nebude hlasovat. 

 

p. Pospíšilík: 

Je už 10 let, co v Lověšicích byla zhotovena projektová dokumentace a čekalo se, aby se ulice U parku 

zrevitalizovala. Částka narostla.  

Upozornil na chybu v bodu 2 usnesení – Odpovídá RM 2018 – 2022. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Začínali jsme na částce 400 Kč na obyvatele. 

Myslí si, že návrh pana Kocourka je správný. 

Dělal si analýzu, kolik do místních částí jde peněz. Všichni víme, že z těchto peněz nejde financovat 

kanalizaci v Lýskách. Tyto peníze by neměly být určeny na projektové dokumentace. 

Tyto prostředky jsou na drobné investiční akce, to znamená to, co řekl pan Slováček. Jenom mu bude 

oponovat – když vypadne kotel, je to havarijní stav a to má řešit odbor majetku ze svého rozpočtu. 

Bylo by dobré se sejít na platformě předsedů politických klubů s předsedou Výboru pro místní části     

a jasně si definovat pravidla a ujasnit si, na co ty prostředky jsou určeny. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Mrzí ho, že se argumentuje lety dávno minulými. Dívá se do budoucnosti, protože to je to jediné, co 

dokážeme ovlivnit. 
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Ing. Prachař: 

Před chvílí jsme řešili zásady činností místních výborů. Možná by bylo dobré je doplnit a k tomu 

přijmout příslušné usnesení, aby bylo jasné, na co ty prostředky jsou. 

O majetek města by se mělo starat město s péčí řádného hospodáře. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jsou pravidla pro nakládání s prostředky pro místní části.  

Budou zaslány všem zastupitelům. 

 

p. Martin Čechál, občan Přerova: 

Vyjádřil podporu návrhu pana Střelce a návrhu pana Kocourka. 

 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu bodu 2 usnesení  pana Kocourka: 29 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 

1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 

omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

238/7/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 6. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

 

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

(17. schůze Rady města Přerova konané dne 13.6.2019, 18. schůze Rady města Přerova konané dne 

26.6.2019, 19. schůze Rady města Přerova konané 11.7.2019, 20. schůze Rady města Přerova konané 

24.7.2019 a 21. schůze Rady města Přerova konané dne 21.8.2019). 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Jako člen Komise pro majetkové záležitosti dával podnět a komise se nakonec usnesla, že to 

radě doporučí, a sice nepropachtovávat stávající pozemky, které jsou vedeny v katastru jako 

komunikace. Jedná se o rozorané cesty na polích zemědělským družstvům a tyto naopak 

zatravnit, tak jak je to v souladu s výzvou Starostů a nezávislých v celé ČR. Cílem je zamezení 

větrné a vodní erozi. Evidentně se tím rada nezabývala. Má dotaz – jakým způsobem jsou 

podněty komise přenášeny do rady. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Odpověď – jsou přenášeny usnesením tak jako usnesení každého výboru a komise. I na radě je 

vyjádření komise pro majetkoprávní záležitosti. Toto konkrétní usnesení – je to materiál, který 

zasahuje více pozemků. Čekáme na vyjádření Odboru životního prostředí. Tento návrh, který byl 

odhlasován v majetkové komisi, nezapadne. Vyčkejte. 

 

Ing. Hrabina: 

 Po přečtení zápisů z rad se mu jeví nadužíván institut víceprací u smluv o dílo, protože ze 

zákona lze do 20% tento institut použít. Jeví se mu, že je tento institut nadužíván. Buď je 

zakázka podceněna, nebo je špatná příprava projektu. Žádá, aby nedocházelo ke zneužívání 

tohoto institutu. 



10 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Mohu to vzít na vědomí. To je tak všechno, pokud se nezeptáte na konkrétní případ. Všechno 

diskutujeme na vedení, na radě, než dodatky podepíše. Není si vědoma, že by nejednala s péčí řádného 

hospodáře. 

 

p. Pospíšilík: 

 18. schůze rady – podpora tréninkového bydlení pro 12 lidí. Dotaz na městskou policii – jaký 

to má efekt z jejich pohledu. Jestli lidé mizí z ulic, jestli se dostávají zpět do reality. Jak 

vypadá reálná situace na ulici ve městě. 

 

Bc. Miroslav Komínek, zástupce MP: 

Odpověď - Situace zůstává víceméně stejná. Lidé na ulici bez domova jsou stále. Statistiky by vám dal 

odbor sociálních věcí. Nedokáží posoudit, jestli se zmenšil nebo zvětšil jejich počet. To nejsou 

schopni odhadnout. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Odpověď – teď v červnu vyšla souhrnná zpráva o stavu bezdomovectví. Budeme se tím zabývat 

v bodě nízkoprahového centra. 

Tréninkové bydlení bylo původně určeno pro 12 klientů a v průběhu projednávání materiálu se počet 

klientů v rámci tréninkového bydlení snížil na 5, kteří byli umístěni do městských bytů. Nemá zprávu, 

že by porušovali soužití. Konflikt byl s jedním bytem, který byl vyřešen. 

Tréninkové bydlení dle něho funguje. 

 

MUDr. Slováček: 

 17. schůze rady – bude se schvalovat smluvní zastoupení zadavatele pro rekonstrukci smuteční 

síně na městském hřbitově. Jak budou zajištěny obřady necírkevní cestou, kde budou probíhat. 

Jsou náhradní prostory? 

 Navýšení částky na rekonstrukci školního hřiště Za mlýnem o 600 tis. Kč. 

 Navýšení částky na zastávce na Kabelíkové ulici o 70 tis. Kč. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď necírkevní obřady – dojednal se starostou obce Dřevohostice, že po dohodě mohou občané 

využít jejich nově zrekonstruovanou smuteční obřadní síň. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpověď – školní hřiště Za mlýnem – hřiště je starší než 40 let. Po odbourání se zjistilo, že tam je 

ještě jedna vrstva, jsou tam zbytky hospodářských budov, drenážní šachta, která se musela ošetřit, 

muselo se kácet více dřevin. Tím, že se šlo hlouběji, potřebovalo se více zeminy a kamení a museli  

přetrasovat přípojku vody, protože byly nalezeny sítě, které nikde nebyly nakresleny.  

Odpověď – zastávka na Kabelíkové ulici – šlo o podloží. Firma Sisko pro jistotu, abychom 

neopravovali po nějaké době znovu, navrhla zpevnění plochy a my jsme na to přistoupili. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Každé případné navýšení je kontrolované pracovníky oddělení investic. 

 

p. Pospíšilík: 

 20. schůze rady – změna technologie výroby páry na krytém bazéně. Parní sauna je významně 

navštěvovaná, protože pára je ostrá. Bude mít změna vliv na páru, která tam je? 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Odpověď – ke snížení teploty dojde. Veolie rekonstruuje rozvody, z parovodu přechází na teplovod     

a technologií, kterou tam dodáme, zajistíme výrobu té páry. Teploty páry, jaká je nyní, tam 

nedocílíme. 

K častým vícepracím – je nutné podotknout, že se objevují také méněpráce. 
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Ulice Kabelíkova – firma odkryla, nasondovala, únosnost  nebyla, a proto vznikly vícepráce. 

Nabízíme, pokud bude zájem, ty projektové dokumentace prostudovat, máme odbor, který dozoruje 

naše zakázky, který chystá a kontroluje rozpočty, takže jakákoliv vícepráce je k diskusi a zkusme 

nevyvolávat paniku, že co zakázka, to vícepráce. 

 

Ing. Střelec: 

Občanské smuteční pohřby – rekonstrukce smuteční síně má trvat asi rok. Ještě nebylo ani poptáváno, 

tak není stanoveno. My v současné době vyhledáváme vhodný objekt. I v církevním objektu je možné 

udělat občanský pohřeb.  

 

Ing. arch. Horký: 

Školní hřiště – chápe, že nejde předvídat, co se najde pod zemí, jaké budou základy a vrstvy, i když 

víme, že v té lokalitě se bouraly původní domy. Zarazilo ho, že se kácelo více dřevin. Dřeviny jsou na 

povrchu, tak to vidí na poněkud zanedbanou projektovou přípravu. Pokud se kopalo hlouběji, 

odstraňovali se základy, ptá se, jestli neměl proběhnout záchranný archeologický průzkum. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na to odpovíme písemně. 

 

Pí Tomaníková: 

Obřady – je zajištěno v Dřevohosticích, ale je to trošku z ruky a tedy obtížně dosažitelné pro občany. 

Měla by se věnovat pozornost vyhledávání prostor pro církevní obřady ve městě. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Město v tomto hledá velmi aktivně. Zajistili jsme už obřady v církevních stavbách v Přerově a ve 

smuteční síni v Dřevohosticích. V hledání náhradních prostor se dále pokračuje. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Pára na bazénu – doteď byla pára dodávaná z parovodů Veolie. Pára byla dodávaná pod vysokým 

tlakem a díky tomu mohla mít vysokou teplotu. 

 

Mgr. Hýzl: 

Ani na našem trhu ani okolním trhu není žádný vyvíječ páry, který by dokázal vyvinout stejnou 

kvalitu, která tam byla. Neumíme to. 

 

RSDr. Nekl: 

Kontrolní výbor jednal i o prázdninách. Prověřují plnění usnesení, které se týká ustanovení sportovní 

organizace a likvidace domů pro bezdomovce na výstavišti. Výsledky budou sděleny, až šetření 

proběhne. 

Do dneška Kontrolní výbor nedostal podnět ani od zastupitelů ani od zastupitelských klubů, kterými se  

mají zabývat. Žádá o podněty ke kontrole. 

 

MUDr. Slováček: 

Přimluvil se, aby město intenzivně hledalo možnost využití některého z městských prostor k civilním 

smutečním obřadům v Přerově. 

 

Ing. Střelec: 

Jedná se i o existenci pohřební služby. Když tu nebudou civilní obřady, tak pohřební služba, která je 

v majetku města Přerova, nebude vyvíjet činnost. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

239/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5431/1 ost. plocha        

v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod: 

1. části pozemku p.č.   5431/1  ost. plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. Přerov 

2. části pozemku p.č.  5431/1  ost. plocha o výměře  cca 200 m2  v k.ú. Přerov 
z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

240/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č.  6492/2 v k.ú. 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

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

převod pozemku p.č. 6492/2 ostatní plocha o výměře 4027 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

Je plánovaná revitalizace toho rybníku, který je teď funkční a žadatel má zájem o ten navazující, 

zarostlý rybník, který je nefunkční. Jaká je reálná doba, že bychom my jako město, byli schopni 

revitalizovat i ten druhý rybník, stran investic, peněz a podobně. Pokud to nejsme schopni v dohledné 

době revitalizovat, tak osobně si myslí, že by nebylo na škodu tu plochu prodat, pokud žadatel má      

ve svém plánu ten rybník vyčistit, odbahnit a vrátit ho původnímu účelu. 

Dal protinávrh: schvaluje záměr … 

 

Ing. Prachař: 

Otázka rybníků v Předmostí je sledovaná místními rybáři i občany. Nezasahuje ani do koridoru možné 

budoucí dálnice. Jsou tam dnes dva prameny spodní vody, se kterými není nakládáno tak, jak by si 

zasluhovala ochrana vod. 

Vítá, že se nebudou žádné pozemky, které mohou být dotčeny jakoukoliv revitalizací z majetku 

prodávat žadatelům. 

K revitalizaci rybníků – původní studie byla zpracovaná v roce 2009. V roce 2016 byla dokončena tato 

studie brněnskou projekční kanceláří. 

Požádal vedení města, pokud se připravuje projekt revitalizace, tak aby bylo řečeno, dokdy ten projekt 

bude a kdy se předpokládá žádost na Státní fond životního prostředí, kde pan ministr Brabec říká, že 

máme miliardy na zadržování vody v krajině. Bylo by dobré a potřebné, abychom je využili, dokud 
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jsou. Chtěl by znát ten termín, kdy bude ten projekt a kdy se připraví všechny dokumenty pro 

revitalizaci rybníků s využitím státních prostředků. 

 

p. Pospíšilík: 

Celá ta lokalita obsahuje dva rybníky. Jeden je využíván a Výbor pro místní části nechal zpracovat 

studii na revitalizaci. V dohledné době by mělo dojít k revitalizaci malých chovných rybníků plus toho 

velkého rybníku, který se teď využívá na chov ryb. 

Přiklonil se k názoru pana Slováčka – pokud by město v době 5 let nechtělo revitalizovat tento rybník, 

tak je ochoten ho prodat soukromému vlastníkovi, který by to udělal za město.  

V současné době je možnost získat až 80% dotace na odbahnění a revitalizaci rybníků a nerozumí proč 

je vyčleněna jenom jedna část a ta druhá se nechává být. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Ve vyjádření odboru projektů, řízení a investic, bod 1 je revitalizace rybníků Předmostí, rekonstrukce 

chovného rybníka, rekonstrukce rybochovných zařízení. To je to, co máme majetkoprávně naprosto 

v pořádku, vyřešeno, můžeme zpracovat ten projekt a žádat o dotaci. 

Pravděpodobně více z nás jedná s Českým rybářským svazem. Máme naprosto přesně v současné době 

zmapované jaké vodní toky a rybníky jsou v majetku města. Pracujeme na tom naprosto konkrétně, 

jaké jsou dotační tituly. Moc dobře víme, že minimálně na podzim letošního roku se některé budou 

otvírat. Jsou tam opravdu velké finanční prostředky. Projekt, který zpracováváme je majetkoprávně 

vyřešen, tak děláme teď pouze ten chovný rybník. 

Co se týká přívodu nových zdrojů vody, tam jedno z úskalí je, že přivaděč jde přes nově budované 

těleso mimoúrovňového křížení, tak tam majetkoprávně trošku narážíme na záruky o dílo, které bude 

poskytovat daná firma. Klaďme si reálné cíle. 

Byl by rád, kdyby bylo v horizontu tohoto volebního období zrevitalizované nejen Předmostí, ale          

i jiné vodní plochy na území města Přerova a jeho místních částí a katastru.  

Konkrétně po směně s Pivovarem vlastníme také rybník Hliník v místní části Předmostí, který je také 

v žalostném stavu a rozjíždíme aktivity, abychom zpracovali podklady k tomu, abychom mohli 

zažádat o dotační titul.  

Pokud někdo z vás má kontakty na dotčených orgánech, velmi rádi přivítáme možnou schůzku, 

abychom i v těch žádostech táhli za společný provaz a vzájemně si pomáhali. 

 

p. Pospíšilík 

Na ten rybník, který je teď zabahněný a který se nevyužívá k chovu ryb, měla proběhnout EJA, 

protože jsou tam chránění živočichové a rostliny. Běží ta studie? Bylo požádáno o zadání té studie? 

Bez ní nejsme schopni s tím rybníkem nic dělat.  

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Co se týká EJI, odpovím písemně. 

Jak říkal pan Prachař, ta studie je zpracovaná několik let. Víme, že jste byl součástí koalice a také jste 

mohl dozorovat, aby ta EJA už byla v běhu. On to opravdu neví. 

 

 

Hlasování protinávrhu pana Slováčka (schvaluje záměr): 8 pro, 10 proti, 15 se zdrželo, 1 

nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování původního usnesení: 29 pro, 4 proti, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven 

(MUDr. Trhlík). 
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241/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – části p.č. 5466/138 v k.ú. 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod částí pozemku p.č. 5466/138 orná půda o výměře celkem  cca 800 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod částí pozemku p.č. 684/2 ostatní 

plocha  o výměře celkem cca 180 m2  v k.ú. Penčičky. 

 

Stažení předlohy bylo oznámeno primátorem v úvodu zasedání. 

 

 

242/7/3/2019 Modernizace systému sběru odpadů v Přerově 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Měřínský primátor a Ing. 

Bohumír Střelec radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o přípravě modernizace systému sběru odpadů v Přerově. 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb ve spolupráci se společností Technické 

služby města Přerova, s.r.o. a společností Agentura ValFia, s.r.o. připravit a podat žádost         

o dotaci na projekt "Modernizace systému sběru odpadů v Přerově." 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po úpravě 

 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

592 059,7 + 10 500,0 602 559,7 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po úpravě 

 

3725 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 

 - Modernizace systému sběru odpadů 

0,0 + 10 500,0 10 500,0 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor jednomyslně doporučil ke schválení, protože dle jejich názoru se jedná o výraznou 

modernizaci svozu odpadů. Pokud dosáhneme na dotaci, mohlo by to být za rozumný peníz. 

 

Ing. arch. Horký: 

Zase máme příležitost čerpat dotace, to je milé, ale nenechejme se jimi pouze vláčet. 

V minulém volebním období Odbor koncepce a strategického rozvoje zpracoval dokument možností 

umísťování podzemních kontejnerů. Pokud bychom tento materiál schválili, tak si tu možnost navždy 

odpískáme.  

Hlavním argumentem, proč nezavádět podzemní kontejnery byla nutnost nakoupit nové svozové 

vozidlo. Nyní se dovídáme, že se budou nakupovat dvě. 

Zaráží ho, že pod analýzou je podepsán pan primátor, to je asi nedopatření zpracovatelské agentury. 

Když uváží, že dnešní nádoby budou nahrazeny nádobami za až trojnásobně velké, jak bude veřejný 

prostor vypadat. 

V materiálu chybí vyjádření městské architektky nebo Odboru koncepce a strategického rozvoje. 

Navíc budou dva typy kontejnerů ve městě, protože někam se velké svozové vozidlo nedostane. 

Mrzí ho, že nejdeme cestou kultivace veřejného prostoru a to tak, že odpad dostaneme pod zem. 

Zároveň chybí nějaký systém hospodaření s bioodpadem. 

Dal protinávrh: všechny 3 body, které jsou nachystané, by se schvalovali asi za 3 měsíce a on by si 

přál, aby zastupitelstvo uložilo Odboru správy majetku ve spolupráci s Odborem koncepce a 

strategického rozvoje a Technickými službami města Přerov zapracovat do projektu možnost využití 

podzemních kontejnerů a materiál předložit k novému projednání ZM. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tady se bavíme o dotaci 10 mil. Kč, která nám zajistí výměnu jedné třetiny nádob na separovaný 

odpad. Těch 10 milionů by stačilo na jedno podzemní stanoviště. 

Myšlenka, že bychom dokázali dostat rozumnou část míst na odpad pod zem, je mimo možnosti města 

Přerova. 

 

p. Pospíšilík: 

Je pro jakoukoliv modernizaci. Souhlasí s tím, že je potřeba modernizovat sběr tříděného odpadu.                             

Malé kontejnery se rychle naplní a většinou odpad končí ve směsném odpadu. Vadí mu, že v materiálu 

chybí nakládání s biologickým odpadem. 

Není nějaká varianta pro domácnosti na zajištění menších nádob k uskladnění biologického odpadu, 

které by byly hermeticky uzavřené, aby je občané jako tříděný odpad mohli odnést. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na biologicky rozložitelný odpad nezapomínáme, nicméně, tato dotační část se toho netýká. Týká se 

výměny nádob na separovaný odpad. 

 

Ing. Střelec: 

Na pana Horkého – tento nový systém nakládání s odpadem je posun vpřed a bude znamenat,             

že z města zmizí třetina plochy současných kontejnerových stání na separovaný odpad. 

Popelnice dvou a tří kubíkové zabírají půdorysně jenom o něco větší prostor než stávající kontejnery, 

sváží je technika, která může svézt i 1.100 litrové popelnice. Je předpoklad, že se sníží počet 

kontejnerů. 

Program počítá s tím, že se postupně budou dávat kontejnery na bioodpad, protože i ten je 

separovaným odpadem. 
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V další etapě se počítá s tím, že do místních částí se umístí 120 litrové nádoby na separovaný odpad, 

na papír a na plasty. 

V budoucnu musíme navýšit separovanou složku, protože v současné době ten parametr neplníme.  

Podzemní kontejnery – finanční náročnost je úplně jinde. V Přerově byl problém s umístěním 

stanovišť, protože většina města je zasíťovaná. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

K bioodpadu – zápach cítíme, protože při jeho rozkládání vzniká plyn. Uzavřít jej do hermeticky 

uzavřené nádoby je špatný nápad. 

 

Mgr. Netopilová: 

Na první pohled materiál vypadá docela dobře. 

Vadí ji, že tímto město rezignuje na motivaci lidí ke snižování odpadů. 

Město by mělo jít samo příkladem – viděla materiál k sympoziu seniorů, kde se píše, kolik kelímků 

bude zakoupeno na občerstvení. 

Neřešíme, jak motivovat lidi ke snižování odpadů. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Motivace lidí je něco jiného než modernizace systému sběru odpadů. 

 

Ing. arch. Horký: 

Město by mělo jít příkladem a žádné jednorázové nádoby nekupovat. 

Mrzí ho, že materiál neobsahuje zmínku o podzemních kontejnerech a jejich možnost využití na určité 

části stanovišť. Proto dal návrh, zapracovat do projektu možnost využití podzemních kontejnerů.  

Požádal o vyjádření městské architektky k vysokým kontejnerům, protože budou mít výrazný dopad 

na kvalitu veřejného prostoru.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Město jde příkladem ve snižování odpadů. Příkladem jsou i tyto džbány, které máme na stolech, které 

nahradily plastové lahve. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotazy: 

Dnešní nádoby mají pojistný mechanismus, proti samovolnému otevírání. Ty pojistky jsou až nahoře 

nádob a menší osoby mají problém na ně dosáhnout. Jak to bude teď u těch ještě větších nádob? 

Pokud bude nádoba inteligentní a bude hlásit naplněnost, jaké budou náklady na tento mechanismus     

a na opravy? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nové nádoby by měly být komfortnější pro lidi a daleko jednodušší než současné kontejnery. 

 

Ing. Střelec: 

Můžeme deklarovat, že budeme snižovat počet plastů. Nárůst je způsoben zvýšením životní úrovně. 

Tímto reagujeme na zvýšení objemu.  

Dříve se svážely plasty a papír jedenkrát týdně, teď svážíme dvakrát. 

Kontejnery nebudou podstatně vyšší, možná o 30 až 40 centimetrů. Je to úplně jiná konstrukce. 

Čidla jsou zalisovaná. Je to systém běžně zaváděný v západní Evropě. Přerov by měl být pilotním 

programem. Tam kde ušetříme kontejnerové stání, můžeme vybudovat třeba parkoviště. 

 

Mgr. Netopilová: 

Město by mělo dělat osvětu mezi občany a snažit se, aby lidé odpadů produkovali méně. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Motivační kampaň se připravuje a v blízké době to bude také navazovat. 
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Martin Čechál, občan Přerova: 

Pozitivně vnímá, že se ušetří na personálu na tyto práce. Nebude to ušetření mít negativní dopad         

na čistotu města, jak bude udržován pořádek kolem kontejnerových nádob? 

 

Ing. Střelec: 

Čištění stanovišť je v současné době zajištěno úplně jinou skupinou, takže to bude stejné. Nebude 

snížena čistota kolem kontejnerů. Čistota bude zajištěna. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková: 

Modernizace by se měla řešit komplexně, když projekt stojí takové peníze. Měl by být řešena 

Individuálně, podle jednotlivých míst, aby tato nová stání zapadla do rázu dané lokality. Centrum         

a velká sídliště by měly řešit podzemní kontejnery. Volná místa, která by měla být uvolněna, by měla 

být osázena zelení. 

 

 

Hlasování protinávrhu pana Horkého (ZM ukládá Odboru správy majetku ve spolupráci s Odborem 

koncepce a strategického rozvoje a Technickými službami města Přerov zapracovat do projektu 

možnost využití podzemních kontejnerů a materiál předložit k novému projednání ZM): 13 pro, 3 

proti, 16 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování původního usnesení: 26 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. 

Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

243/7/3/2019 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

p.č. 4672/11, p.č. 4394/26, p.č. 4394/27, p.č. 4394/42, a  p.č. 3114/3, vše   

v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu usnesení Zastupitelstva města Přerova   

ze dne 30.4.2019 č. 147/5/6/2019  bod 3. tak, že nově zní: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerov -  spoluvlastnického podílu 2253/4541 na pozemku p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří      

o výměře 385 m2 za kupní cenu 324 901,- Kč, spoluvlastnického podílu 20563/22705 na pozemku p.č. 

4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2 za kupní cenu 593 995,- Kč, spoluvlastnického 

podílu 7440/9839 na pozemku p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2 za kupní 

cenu 640 518,- Kč, spoluvlastnického podílu  4131/9878 na pozemku p.č. 3114/3 zastavěná plocha      

a nádvoří  o výměře 14 m2 za kupní cenu 11 291,-  Kč a spoluvlastnického podílu  8401/22903          

na pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří za kupní cenu 243 946,- Kč  vše v k.ú. Přerov, 

do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město. 

Celková kupní cena činí 1. 814 651,- Kč. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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244/7/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

–  pozemků  p.č. 6772/1, p.č. 6784/5, p.č. 6784/8 a částí pozemků p.č.  

6773/1, p.č. 6784/3, p.č. 6784/4, p.č. 6784/7, 6800/1, 6800/2, 6801, vše       

v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků  p.č. 6772/1 ost. 

plocha , p.č. 6784/5 ost. plocha , p.č. 6784/8 ost. plocha a částí pozemků p.č.  6773/1 ost. plocha , p.č. 

6784/3 ost. plocha , p.č. 6784/4 ost. plocha , p.č. 6784/7 ost. plocha , 6800/1 ost. plocha , 6800/2 ost. 

plocha , 6801 ost. plocha , vše v k.ú. Přerov   geometrickým  plánem  č. 6984-49/2019  označené  jako 

pozemek  p.č.  6801 ost. plocha  o výměře 274 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov 

do vlastnictví K.H., za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 110 000,- Kč, navýšenou o DPH  

401,45 Kč/m2  tj. na 133 100,- Kč. 
 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

Není principiálně proti tomu, prodat kus pozemku žadateli, který tam chce postavit garáže. Nejspíš je 

bude pronajímat. 

Na 20. schůzi rady pan Navařík navrhoval, aby město Přerov řešilo program „Dešťovka“ a tady kus 

zeleně zabetonujeme. 

Byl by rád, kdyby bylo možné dát podmínku, aby střechy nových garáží byly udělané technologií 

zelené střechy. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Požádal o úpravu formulace poslední věty. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Mohli jsme to upravit už v radě. Bere na vědomí. 

Na pana Slováčka – bere tento podnět, jenom by ho požádal, abychom nespekulovali, jestli bude 

pronajímat nebo prodávat. 

Přibudou místa na parkování. 

 

Ing. arch. Horký: 

Navýšení parkovacích míst, je asi to nejdůležitější co v Přerově řešíme. 

Navrhl doplnění usnesení:  ZM ukládá Odboru správy majetku zapracovat do kupní smlouvy 

podmínku realizace „zelené střechy“ v případě budoucí výstavby na prodávaném pozemku.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že je připojena kupní smlouva, kterou schvalujeme. 

 

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

Jedním krokem schvalujete znění smlouvy, do které my, jako odbor majetku, nemůžeme zasahovat. 

Kdyby byla připomínka před přípravou smlouvy, mohli jsme zapracovat. 

 

Ing. arch. Horký: 

Chápe, v tom případě doporučil materiál odložit, upravit smlouvu a předložit k novému 

projednání.  
 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zabýváme se motivačním programem, jak pomáhat udržení vody v krajině. 

Domnívá se, že bychom měli občany motivovat a nikoliv je zavazovat nařízeními a zákazy. 

Je proti protinávrhu. Je pro motivaci, ne pro zákazy. 
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MUDr. Slováček: 

Omlouvá se, že předjímal, co žadatel chce s garážemi dále dělat. 

 

 

Hlasování protinávrhu pana Horkého (materiál odložit, upravit smlouvu a předložit k novému 

projednání): 12 pro, 4 proti, 17 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. 

Trhlík). 

 

 

Hlasování původního usnesení: 26 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 

omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

245/7/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 

zahrada, dle geometrického plánu č. 347-106/2018 označené jako pozemek p.č. 483/10 zahrada 64 m2 

v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. V.C., za kupní cenu ve výši 

9.500,- Kč, včetně DPH, t.j. 148,43 Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

246/7/3/2019 Převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov -  

pozemku p.č. 6868/5  v  k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci  

mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, 

Praha 2, jako převodcem a statutárním městem Přerov jako nabyvatelem na pozemek p.č. 6868/5 

ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 460 m2 v k.ú. Přerov,  za podmínek uvedených  čl. IV smlouvy   

o bezúplatném převodu vlastnického práva a o zřízení věcného práva. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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247/7/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova -  části pozemku p.č. 4971/1 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku  p.č. 4971/1 

ostatní plocha, geometrickým  plánem č. 6754-60/2018 označený jako pozemek p.č. 4971/3 ostatní 

plocha o výměře 40 m2  v k.ú. Přerov, z vlastnictví  ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního města Přerov        

za dohodnutou kupní cenu 50 000,- Kč, a to za podmínky finančního krytí. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor tento materiál jednomyslně doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

248/7/3/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 4170/6  v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 4170/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,   

128 00  Praha 2 - Nové Město. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod  nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 4170/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,   

128 00  Praha 2 - Nové Město. 

 

 

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

(MUDr. Trhlík). 

 

 

 

249/7/3/2019 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2153/7  v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 2153/7, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,   

128 00  Praha 2 - Nové Město. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 2153/7, zastavěná plocha a nádvoří,  v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,  

128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

250/7/3/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5896/20, p.č. 

5896/36 a p.č. 5896/44 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního 

práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování    

a stavebním řádu (stavební zákon) 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 5896/20, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha               

a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře        

16 m2, vše v k.ú. Přerov, do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5896/20, 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, pozemku p.č. 5896/36, zastavěná plocha               

a nádvoří o výměře 18 m2 a pozemku p.č. 5896/44, zastavěná plocha a nádvoří o výměře        

16 m2, vše v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

251/7/3/2019 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova- 

pozemku p.č. 172/3 v k.ú. Kozlovice u Přerova   

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 172/3 ostatní 

plocha, ostatní komunikace  o výměře 169 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro 



22 

 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 2, do vlastnictví statutárního 

města Přerov za stanovenou kupní cenu ve výši 28 000,- Kč. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

252/7/3/2019 Směna nemovitých věcí  v majetku statutárního města Přerov –  části 

pozemku p.č. 2573/1 a pozemku p.č. 2573/7 oba v k.ú. Přerov za  

pozemek p.č. 6497/6  v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 2573/1 trvalý travní 

porost označenou geometrickým  plánem č. 6768-73/2018 vyhotoveného firmou Geokam s.r.o.   jako 

pozemek p.č. 2573/8 o výměře  265 m2 a pozemku p.č. 2573/7 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 

13 m2 oba v k.ú. Přerov, ve vlastnictví statutárního města Přerov  za  pozemek p.č. 6497/6 ostatní 

plocha jiná plocha o výměře 307 m2 v k.ú. Přerov, ve vlastnictví J.O. s doplatkem cen směnovaných 

nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerov ve výši 46 730,- Kč. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

253/7/3/2019 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 510/9 v k.ú. Předmostí     

za pozemek p.č. 6752/52 a část pozemku p.č. 6752/32 oba v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: schvaluje směnu části pozemku p.č. 510/9 ostatní plocha, 

dle geometrického plánu č. 1258-137/2018 označené novým p.č. 510/19 ostatní plocha o výměře     

161 m2 v k.ú. Předmostí v majetku statutárního města Přerova za pozemek p.č. 6752/52 orná půda       

o výměře 127 m2 v k.ú. Přerov a část pozemku p.č. 6752/32 ostatní plocha, dle geometrického plánu   

č. 6834-116/2018 označené novým p.č. 6752/94 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov               

v majetku společnosti EMOS property s.r.o., se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 s doplatkem 

rozdílu obvyklých cen pozemků ve výši 6.000,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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254/7/3/2019 Vypořádání majetkoprávních vztahů v souvislosti s akcí "Přerov - 

II/436-most u elektrárny evid. č. 04720-1" 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

č. 2017/3770/OMPSČ/OSB, MMPr/SML/3984/2017 ze dne 16.1.2018 uzavřené mezi Olomouckým 

krajem, jako dárcem  a statutárním městem Přerov, jako obdarovaným. 

 

Předmětem dodatku je: 

1. změna v textu v čl. I odst. 1 třetí odrážka:  

 - chodníků vybudovaných v ulici Tržní a Velké Novosady, chodník levostranný je sdružen       

s cyklostezkou, chodník pravostranný je v šíři 3,00 m, vše vybudované v rámci stavebního objektu 

"SO  Chodníky podél silnice III/04720" vše v k.ú.  Přerov, obec Přerov, ve výši  1 690 011,22 Kč 

včetně vegetačních úprav, ke kterým došlo v rámci zásahu do stavby a to tak, že byla provedena 

realizace SO - vegetační úpravy a náhradní výsadba ve výši 807 179,77 Kč. Celkové náklady tak 

činily 2 497 190,99 Kč. 

 

Ostatní ustanovení darovací smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

255/7/3/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a J.P., nájemcem bytové 

jednotky v objektu k bydlení č.p. 1826, příslušném k části obce Přerov   I – Město, na 

pozemku p.č. 922 v k.ú. Přerov jako dlužníkem. Dohodou se dlužník zavazuje splácet 

pohledávky statutárního města Přerova na vyúčtování služeb spojené s užíváním bytu za rok 

2018 a úroku z prodlení k datu 26.08.2019 v celkové částce 7.171,- Kč. Dluh na vyúčtování 

služeb spojených s užíváním bytu činí 7.122,- Kč a úrok z prodlení k datu konání 

Zastupitelstva dne 26.08.2019 bude činit 49,- Kč, a to v měsíčních splátkách po 200,- Kč/měs. 

se lhůtou splatnosti 36 měsíců ode dne uzavření dohody (35 měs. po 200,- Kč, 1 měs. po 171,- 

Kč) . Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem 

a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek 

nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora p. Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor projednal kladně tento i následující bod a doporučil je ke schválení. 

Požádal vedoucího odboru, který tvořil ten materiál o správný název výboru, který je Finanční výbor 

nikoliv Finanční a rozpočtový výbor. 



24 

 

Hlasování:  32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

256/7/3/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a V.K., nájemkyní 

bytové jednotky v objektu k bydlení č.p. 1948, příslušném  k části obce Přerov I – Město, na 

pozemku p.č. 1165 v k.ú. Přerov jako dlužníkem o splátkách pohledávek statutárního města 

Přerova, a to na vyúčtování záloh na plnění spojená s užíváním bytu v částce  15.024,00 Kč, a 

to v měsíčních splátkách 300,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 50 měsíců/300,00 Kč a               

1 měsíc/24,00 Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání 

pohledávek co do jejich důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem   

o ztrátě výhody splátek, pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Částka na splácení je nízká. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Byli bychom také rádi za vyšší částky. Museli jsme zohlednit příjem dlužníka a zachovat životní 

minimum. 

Budeme rádi, když splátkové kalendáře budou dodrženy. 

 

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Paní je klientkou sociální práce, vyšší částky nejsou možné. Na splácení dluhu budeme pravidelně 

dohlížet. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Tato informace je v důvodové zprávě. V předchozím případě byla uvedena invalidita prvního stupně. 

To považuje za závažné důvody. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:11 – 16:27 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

257/7/4/2019 Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 13 

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

primátora. 

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotazy: 

Sociální služby posilujeme o 6,5 milionů, protože peníze od státu výrazně poklesly o 3,5 milionu. 

Zajímají ho ty 3 miliony navíc, které mají vyrovnat pokles, na co budou použity. 

Schvalujeme 8 milionů na střechu kina Hvězda, nicméně zastupitelstvo ještě neschválilo záměr 

takovou zakázku zadat. Možná to pořadí by mělo být opačné. 

Částka 1,2 milionů na zpracování strategického plánu OK,  ale byl by velmi rád, kdyby ten dokument  

byl co k čemu a hlavně byl dodržován. Ne jako poslední strategický plán, který zpracovávala 

předminulá koalice a který obsahoval úplně všechno, co by město mohlo dělat a neměl jasnou vizi        

a směr. 

Pokud projdeme jednotlivá rozpočtová opatření, tak v rezervě na konci vidíme 282 milionů. Dotaz – 

jakým způsobem hodlá koalice s touto částkou dále pracovat, jestli už jsou na něco rezervovány. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpovědi: 

Sociální služby 6,5 mil. Kč -  vláda jedná o tom, že 1 miliardu přidá na sociální práce, takže 

očekáváme do konce roku, že část této částky bude přiznána i městu Přerovu. Další miliarda má jít 

z Evropské unie. Sociální služby v případě, že tyto dotace obdrží, tak nám částku do rezervy rozpočtu             

vrátí. 

Střecha kina Hvězda – je pravda, že budeme schvalovat záměr. Dopředu říká, že se nejedná                  

o rozpočtové opatření o navýšení těch 8,5 milionů ale o to, že na kino Hvězda byly vyčleněny nějaké 

prostředky na opravy už v minulosti od roku 2017, postupně se z nich ubíralo, naposled na 

vzduchotechniku. Částka 5 milionů tam zůstala, a když se dělal rozpočet na opravu obou střech, tak se 

vyvinula potřeba navýšit tu částku o 8,5 milionu. 

Strategický plán – snad odpoví pan primátor. Neví, co k tomu říct. 

Rezerva – ono to zní pěkně jako rezerva, ale ona je vlastně rozčleněná, částka 40 milionů na kanalizaci 

Čekyně, 22 milionů na průtah, něco na domov důchodců a tak by mohla pokračovat. Nějaké volné 

prostředky jsou v tuto chvíli cca 30 milionů nerozpočtované výdaje plus 20 milionů na havárie. Není 

to tak, že bychom měli 200 milionů a nevěděli co s nimi. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Strategický plán – končí nám v roce 2020, je čas na přípravu toho nového. Ta částka vyplývá 

z průzkumu trhu a strategický plán je výsledkem práce pracovní skupiny a zastupitelstva. Zkrátka těch 

vlivů je ve městě spousta. Uvidíme, jak to dopadne. 

 

Ing. arch. Horký: 

Požádal o zaslání rozčlenění rezervy. 

Nedostal odpověď na 3 miliony, které jsou rozdílem mezi navýšením rozpočtu sociálních služeb o 6,5 

milionu a nedostatkem financí 3,5 milionu ze státu. Ty 3 miliony na co jsou určeny. 

 



26 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Tam došlo pravděpodobně k nepochopení z vaší strany. Původní rozpočet počítal s částkou 9,5 

milionu a ten nebyl kryt proto, že se dostala menší dotace z MPSV, proto se přijala úsporná opatření, 

která se týkala omezení personálního, je tam méně zaměstnanců v naší organizaci příspěvkových 

služeb a musela se přijmout opatření na zvýšení poplatku za užívání sociálních služeb města Přerova. 

Doufáme, že ještě nějaké příspěvky dojdou. Sociální služby musely ušetřit 3,5 milionu korun. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. v 16.54 hodin – je 

přítomno 34 zastupitelů. 

 

 

258/7/4/2019 Vánoční oslavy - návrh na řešení přerovských vánočních trhů 2019 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje, aby vánoční trhy 2019 uspořádala příspěvková organizace Kulturní a informační 

služby města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy - varianta I, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 621,1 * - 2 180,0 278 441,1 

  141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 * + 2 180,0 19 881,2 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města Přerova 17 701,2 * + 2 180,0 19 881,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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VARIANTA II.: 

1. schvaluje, aby vánoční trhy 2019 uspořádala příspěvková organizace Kulturní a informační služby 

města Přerova v rozsahu dle důvodové zprávy - varianta II 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 621,1 * - 1 878,5 278 742,6 

  141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 * + 1 878,5 19 579,7 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 701,2 * + 1 878,5 19 579,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Doporučil variantu I. usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

V této věci jsme měli být seznámeni s usnesením rady. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Rada navrhuje variantu I. Tu dražší. 

 

Ing. arch. Horký: 

Také se přiklání k tomu, abychom financovali více, nicméně bez LED obrazovky, která oslňovala 

přítomné na vánočních trzích a nebylo pořádně vidět na pódium. Finance by zachoval a věnoval je 

třeba na kvalitnější kulturní program. V návrhu usnesení není uvedena LED obrazovka, nebude to tak 

vázáno. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Protinávrh váš je varianta I. bez LED obrazovky. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil variantu I. usnesení stejně jako rada, protože se nám zdá, že právě ta LED 

obrazovka bude mít opačný efekt, než zmínil pan Horký, to znamená, že při takových akcích se běžně 

používá. 

 

Ing. Vrána: 

Mrzí ho, že provozovatel vánočních trhů dal výpověď. Investovali do toho 3,5 milionů korun. Loni 

byli ve ztrátě. Slyšel názor, že LED obrazovka je dobrý prvek na náměstí, protože se na ní promítají 

filmy a pohádky, když nejsou na podiu žádná vystoupení. 

Je pro variantu I. usnesení včetně LED obrazovky. 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Varianta s LED obrazovkou je o 300 tisíc dražší. Ta obrazovka nestojí těch 300 tisíc. V té částce jsou 

všechny související služby. 

V nástinu programu je vidět, že se počítá s 12 vystoupeními škol, což vítá. 

 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – budou otevřené toalety v Městském domě? 

Na Silvestra hudba do 22 hodin? 

Stánky byly na náměstí otevřeny jen do 18 hodin. Bude stanovena povinnost otevírací doby?  Zajistit 

přiměřenou kvalitu a cenu, aby nebyla vysoká cena nebo ošizené jídlo. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Protože panovala nespokojenost s programem na náměstí, tak se navrhla smlouva se společností RK 

invest, která jako profesionální organizace měla zlepšit úroveň trhů na náměstí. 

Letos to bude záležitost KISU, aby dokázal přivést na náměstí zajímavé umělce a sestavit zajímavý 

program, včetně stánků, které budou odpovídat vánoční atmosféře.  

 

Ing. arch. Horký: 

K tomu, jak by mělo znít usnesení – stačilo by v jeho návrhu akceptovat variantu I. s tím rozdílem, 

že se škrtne v rozsahu dle důvodové zprávy – varianta. I. Tím dostane KIS volnější ruce, jak 

s prostředky pracovat. 

LED obrazovka – pokud bude zářit tak o 90% méně, tak může být přínosná. Jinak opravdu oslňuje. 

Další varianta – ušetřit a nedělat vánoční trhy. Punč se bude stejně prodávat v okolních kavárnách jako 

doposud. Pokud lidé nejsou s kulturním programem spokojeni, tak ho oželí. To nebyl návrh, jenom 

takové zamyšlení. 

 

p. Marek Dostál: 

Chceme zpět do centra města dostat kulturu. 

Problémem je postavit kulturní program na náměstí tak, aby lidé do centra šli. 

Dá se očekávat, že bude koncert Pavla Nováka před Galerií. 

Těší se na to, jak to ředitel KISU pojme a co navrhne za program. 

Toto je sféra, kam by město mělo přispívat penězi na kulturní život. 

K zamyšlení, jestli by nebylo dobré silvestrovský ohňostroj vrátit na Silvestra. Děti mají svůj 

ohňostroj. 

 

MUDr. Slováček: 

Nebyla smlouva s firmou RK invest uzavřena za podmínek nějakých sankcí? Pokud ano, tak jestli ty 

sankce byly obousměrné za předčasné odstoupení od smlouvy a jestli město ty sankční poplatky po 

firmě RK invest požadovalo. 

Tisková zpráva – někdo z RK invest se vyjádřil, že město Přerov nechce kluziště a tím pádem ty 

vánoční trhy nemá smysl pořádat. 

KIS by se měl pokusit vytvořit takové příznivé prostředí i pro podnikatele a stánkaře, aby lidem se na 

náměstí chtělo. 

Program na Silvestra – není z něho jasné, v kolik ta oslava bude končit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Smlouva – RK invest vypověděl smlouvu a my jsme se s nimi dohodli na ukončení. Pokud bychom se 

s nimi nedohodli, tak by město mohlo po nich uplatňovat sankci 200 tisíc korun s tím, že víme, že by 

žádný vánoční program nebyl, protože oni na základě smlouvy, která s nimi byla uzavřena, by zřejmě 

vánoční program nedělali a raději by nám zaplatili pokutu 200 tisíc. Z jejich vyjádření bylo patrné, že 

pro ně je ten podnik ztrátovější než těch 200 tisíc. Proto jsme se raději dohodli na ukončení smlouvy 

bez sankcí s tím, že chceme, aby vánoční trhy byli. 
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Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

K programu – zatím je nastíněný v kostce. Chceme dát velký prostor školám i mateřským školám. To, 

že by se mělo končit ve 22 hodin je docela rozumné. Teď bylo čtyři dny promítání filmů v Michalově 

a už byli stížnosti, že lidé nemohou spát. 

Program bude dokonce končit dříve než ve 22 hodin, zpravidla kolem 20 hodiny, ale budou otevřené 

stánky, aby se lidé mohli pod vánočním stromem setkávat. 

O silvestrovském programu diskutujeme. Chtěli bychom ho zaměřit na mladé lidi, bude tam diskotéka. 

Osvědčil se novoroční ohňostroj, kam chodí mnohonásobně více lidí, odhadem cca 500 lidí. 

Toalety – budou toiky na náměstí a toalety otevřeny v městském domě v době, kdy budou probíhat 

trhy. 

 

Ing. Hrabina: 

Stánky – požádal, jestli by nešlo pro stánkaře nepoužívat komerční nájem, aby stánkaři nebyli tlačeni 

k enormním cenám. Aby město spíše doplatilo nějaké peníze za instalaci a provoz stánků než aby 

odíralo stánkaře. 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

I to jsme komunikovali, prozatím bez závazných závěrů, protože nemáme schválené rozpočtové 

opatření. Zvažujeme cenu takovou, aby pro stánkaře nebyla likvidační. V minulých letech platili 

stánkaři několikanásobně vyšší nájemné než v uplynulých dvou letech a platili ho dobrovolně. Dříve 

byli nabídky na jeden den na stánek s prodejem alkoholu 4.200 Kč. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

V letošním roce žádné velké změny nestihneme. Všechny dnešní náměty nechejme do příštího roku. 

Všichni lidé nebudou nikdy spokojeni, co člověk, to názor. 

 

Mgr. Netopilová: 

Bylo by dobré mladé lidi přímo oslovit, aby to byli oni, kdo přijdou s nějakými návrhy. Nabídla, že 

pokud bude zájem, osloví studenty gymnázia. 

 

p. Marek Dostál: 

Jedna věc je nájem stánků. Druhá je cena produktů. Zamyslet se, aby třeba cena punče byla jednotná. 

Je připraven bezplatně pomoci. Pracuje se stánky při farmářských trzích. Ve dny, kdy bude program 

pro hodně lidí, tak mít 4 stánky na jídlo a 4 na alkohol je málo. Budou tam fronty. Zkusit vyřešit 

mobilním způsobem na den, kdy se předpokládá větší účast. 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Vyjádření na jednotnou cenu a na ovlivňování toho, co se bude ve stánku prodávat – to je nereálné. 

Nad tímto má dohled Státní obchodní inspekce, živnostenský úřad a další. My nemůžeme stanovit 

jednotnou cenu prodávaného zboží. 

 

 

Hlasování protinávrhu Ing. arch. Horkého (varianta I. v bodě 1 usnesení vypustit v rozsahu dle 

důvodové zprávy):  12 pro, 4 proti, 18 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování o variantě I. usnesení (doporučení primátora): 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (MUDr. 

Trhlík). 
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259/7/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace - Dechový orchestr Haná 

Přerov z. s. 

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Dechový orchestr 

Haná Přerov z. s., IČ: 03789209, se sídlem Smetanova 291, 751 03 Brodek u Přerova,           

na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na Mezinárodním hudebním festivalu              

v německém Böselu. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. (individuální 

 dotace) 

66,8 * - 50,0 16,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 5,0 + 50,0 55,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Tento orchestr žádal o dotaci Ministerstvo kultury v červenci 2019 a bylo jim řečeno, že žádost byla 

z programu vyřazena, proto žádají město. Po projednání žádosti v Komisi pro cestovní ruch, kulturu a 

památky byla radě navržena podpora ve výši 50.000 Kč. Subjekt nepodal žádost v rámci dotačního 

programu, protože by nesplnil podmínky, nemají sídlo a působnost na území statutárního města. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

V podmínkách dotačního programu je uvedeno, že musí být splněny obě dvě skutečnosti současně – 

sídlo a působnost. Samozřejmě mají působnost v Přerově, ale ne sídlo. 

 

JUDr. Lichonovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení i s vědomím všech argumentů, které zde zazněly. 

 

p. Marek Dostál: 

Souboru bylo doporučeno, aby si sídlo přestěhoval do Přerova. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

260/7/5/2019 Územní plán města Přerova – změny 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

že  v průběhu projednání změn č. 12 a 12A Územního plánu města Přerova v souladu s ust. § 

55b stavebního zákona, nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. 

 

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

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

a v souladu s ust. § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, změny č. 12 a 12A Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které jsou přílohami tohoto návrhu na usnesení. 

 

3. rozhodlo jako příslušné podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o nepořízení změn 

Územního plánu města Přerova na základě požadavků žadatelů z důvodu nemožnosti 

prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle ust. § 55 odst. 4) stavebního 

zákona a podle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

261/7/5/2019 Regulační plán Michalov-Žebračka - vydání 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek a připomínek 

uplatněných k návrhu Regulačního plánu Michalov-Žebračka podle přílohy č. 1 tohoto návrhu 

na usnesení, 

 

2. vydává jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. d) a za použití § 68 a § 69 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s ust. § 171               

a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Regulační plán 

Michalov-Žebračka formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu        

na usnesení. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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262/7/5/2019 Kompenzace Dluhonicím 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí strategii plnění požadavků občanů 

Dluhonic. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Prachař: 

Byl iniciátorem toho, aby se takový materiál připravil. Dálnici potřebují všichni. Není to úlitba 

občanům Dluhonic, ale je to proto, aby se region mohl rozvíjet.  

Materiál je základ diskuse, je to to, co zaznělo při návštěvě premiéra. Je to 13 návrhů, jak řešit celou tu 

lokalitu. Jeden návrh už je mimo, a to otázka podchodu pod železniční tratí. Není žádným tajemstvím, 

že se připravuje výstavba nadjezdu, která bude navazovat na Dluhonské mosty. Pokud se vše podaří, 

tak se začne ještě v letošním roce a bude navazovat na cyklostezku, která je na Dluhonských mostech.  

Ostatní body jsou tématem k diskusi. 

Tabulka, která je přiložená, zahrnuje nějaký pohled z okna, co by to mohlo stát, ale realita může být 

úplně jiná. 

Požádal, aby se materiál ještě trošku dopřesnil, aby tam byla přesná tabulka, kdo bude zadavatelem 

dílčích kroků. Oprava veřejného osvětlení a chodníků se dá řešit velice rychle. Stejně tak oprava 

kulturního domu, který slouží občanům a je to záležitost města. 

V tabulce by mělo naprosto jasně zaznít, kdo bude zadavatelem, kdy proběhnou první zadání, 

výběrová řízení a s jakými náklady bude město počítat v rozpočtu na rok 2020. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Šlo by to samozřejmě udělat tak, jak říká pan Prachař, ale nebudou se plnit všechny tyto body. To 

bude právě výsledkem jednání mezi státem a městem Přerovem a místním výborem v Dluhonicích. 

My samozřejmě už na některých bodech pracujeme, jako je například kulturní dům v Dluhonicích. 

Až bude jasné, které ty body budou realizované, jak bude financováno, tak bude jasné, z které kapsy to 

půjde.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tady v té tabulce je jasné, které náklady by měly jít za městem a tedy to není jenom odpovědnost 

Odboru rozvoje a odboru majetku, ale i nás zastupitelů. Pokud my tady přijmeme nějaký návrh 

investičních akcí, tak se to bude realizovat. Je to i na nás. Nejen na úřednících magistrátu. 

 

p. Pospíšilík: 

Souhlasí s názorem pana Prachaře a pana primátora. Všichni jsme dostali e-mail od Spolku krajina 

Dluhonice. 

Podporuje návrh, který nastavil pan Prachař, ale na druhou stranu ho zajímá názor, jak naložit se 

Spolkem krajina Dluhonice, protože ten blokuje celou tu druhou část výstavby, to znamená od 

Předmostí po Hulín.  

Když vyhovíme dluhonickým, tak Spolek krajina Dluhonice bude dál dělat překážky. 

Zajímá ho názor pana Prachaře, jak s tím dál. 

 

Mgr. Netopilová: 

Když došla k té výsledné sumě a když si vzpomněla na uplynulé 4 roky, uplynulé volební období, tak 

přemýšlí o tom, kdo je tady obětí. Jestli to jsou obyvatelé Přerova bez místní části Dluhonice, nebo 

jsou to ty Dluhonice. 

Připadá ji, že pokud by ty peníze, které se jí zdají nereálné, pokud by je Dluhonice získaly, tak to už je 

na novou vesnici. 
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Bydlí v Předmostí, každý den lidé zápasí s neuvěřitelnou dopravní zátěží. Z jedné strany jsou 

obklopeni železnicí, z druhé strany staví dálnici. Obyvatelé Předmostí nemají v současné době kam jít 

se projít. Na Hranické ulici, tam kde má být Mamutov, hned za cihelnou, je pravidelně obrovská 

skládka stavební suti. Město zřejmě pronajímá tuto plochu stavebním firmám, aby tam odkládaly 

stavební suť. My tady jsme nuceni řešit defacto vydírání v této chvíli. Bojí se toho slova, tak to prostě 

vnímá. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vnímá to tak, že plníme úkol zastupitelstva, který nám dalo. 

 

Ing. Prachař: 

Na pana Pospíšilíka – výstavba směrem na Hulín – různé spolky podávají podněty v souladu se 

zákony. Vždycky bude cesta někomu vadit. 

Je otázka, jestli podněty jsou relevantní, nebo to jsou obstrukce. Případ nadjezdu v Dluhonicích 

osobně považuje za obstrukci. 

Zaznělo slovo vydírání. Kdo je obětí. Obětí jsme všichni, kteří projíždí městem Přerovem. Územní 

rozhodnutí bylo vydáno v roce 2006 a je platné. 

Město by mělo udělat gesto vůči občanům místních částí, kterých se trasa bezprostředně dotýká. 

To, že pan Navrátil jedná je v pořádku, ale on chce konkrétní výsledek. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Není možné sdělit harmonogram třeba veřejného osvětlení, když to podléhá usnesení zastupitelstva, 

protože je to investiční akce. My můžeme něco naplánovat, ale musí se na to najít zdroje, které schválí 

zastupitelstvo. 

 

Ing. Prachař, faktická: 

Chce znát termín, kdy toto bude předloženo na jednání zastupitelstva. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Toto je startovací materiál, tak je předčasné požadovat konkrétní harmonogram, protože jak bylo 

řečeno, toto všechno je záležitostí jednání. 

Seznam požadavků v tabulce může působit absurdně, ale v žádném případě se nedomnívá, že se jedná 

o vydírání. 

Pokud by za kýmkoliv z nás přišel premiér a řekl, napište nám seznam toho, co byste si přáli, tak to 

uděláme všichni stejně. Teď budou následovat jednání, na základě kterých se bude řešit, co se 

realizovat bude. Teď jsme na začátku.  

Kdo je obětí – všichni. Nerozlišoval by mezi obyvateli Dluhonic a obyvateli Přerova. Stavbu blokují 

jedinci a Děti země. Dluhonice nejsou proti nám. Snaží se nám pomoct. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Je to zájem nás 35 zastupitelů. Ohrazuje se proti tomu, co říkala paní Netopilová, že tady někdo 

vydírá. Vím, že paní Netopilová bydlí v místní části Popovice, která si zaslouží také spoustu 

finančních prostředků. V místní části Kozlovice se díky objížďkám zpátky vrátily kamiony, v Lýskách 

projede strašné množství kamionů. 

Dluhonice k tomu byly vyzvány premiérem, sepsaly požadavky a pan Navrátil s místní částí zpracoval 

požadavky do této podoby. Pojďme aspoň my neblokovat dostavbu D1. 

EJA, která je vydána má nějakou platnost. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Nevnímá to, že jde o nějaké vydírání. Přijel pan premiér, na základě toho vznikl seznam těchto 13 

bodů a my víme, co Dluhonice požadují, máme vstupní data a budeme dále jednat o tom, co se bude 

realizovat. Až to budeme vědět, potom budeme znát prostředky, které na to půjdou a termíny realizace. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Touto diskusí nám vyjednávání spíše zhoršujete, než zlepšujete. Tyto částky tu neměly zaznít.  
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Pan Čechál, občan Přerova: 

Zastavil se u výše těch částek. Máme místní části, které jsou bez kanalizace. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nemyslí si, že budou postiženi jenom občané místních částí, ale i občané celého Přerova. 

Bere to jako pokus dělat hysterii a děsit občany, kolik nás Dluhonice budou stát. 

 

p. Pospíšilík: 

Dálnice má být dostavena do konce letošního roku, průpich do roku 2021. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Občané Dluhonic tahají s Přerovem za jeden provaz. Není to postaveno Přerov nebo Dluhonice.  

 

Pan Boráň, předseda místní části Dluhonice: 

Reagoval na slova o vydírání. Když se budoval v 60 letech chemický závod, tak v Dluhonicích byly 

bourány domy a 70 rodin muselo Dluhonice opustit. V 90 letech se začíná projektovat stavba dálnice    

a opět se bourá v Dluhonicích. Napsal mnoho nesouhlasných stanovisek. Nebylo jim přáno sluchu       

a trasa dálnice se nezměnila. Tenkrát přetrasovat dálnice šla. Premiér loni v listopadu veřejně 

prohlásil, že trasa dálnice byla špatně vyprojektovaná a sdělil, abychom se domluvili na kompenzacích 

za stavbu dálnice. Ty požadavky jsme sepsali na základě ankety mezi občany. Drtivá většina 

požadavků jsou opravy zanedbané dopravní infrastruktury. Myslí si, že velká část kompenzací nepůjde 

z rozpočtu města. 

Anketa – anketní lístky dali do všech stránek a vrátilo se 51% vhozených lístků. Drtivá většina občanů 

Dluhonic se rozhodla nebojkotovat výstavbu dálnice.  

 

Mgr. Netopilová: 

Ohradila se proti tomu, že by šlo o nějakou hysterii. Materiál operuje s finančními částkami a je 

zajímavé, když bude citovat pana premiéra, který říká, že podstatná část těch požadavků na 

kompenzaci je plně v kompetenci zastupitelstva města Přerova či zastupitelstva Olomouckého kraje. 

Je jí jasné, jak na tom Dluhonice jsou a to nejen díky budované dálnici. Všechno to chápe. Ale 

dluhoničtí měli prokázat soudnost a uvědomit si nereálnost toho, co požadují, pokud se podívá na ty 

částky. 

Pokud ví, tak ekologickou organizaci si objednali právě dluhoničtí občané, jednotlivci nebo zástupci 

minulého místního výboru. Myslí si, že to moc nejde oddělovat. Ta organizace se nezjevila jenom tak. 

Na kompenzacích se už pracuje docela dlouhé roky.  

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Neví, kde paní Netopilová vzala, že se na kompenzacích pracuje roky. 

 

MUDr. Slováček: 

Nejde jen o Dluhonice. Přerov je zatížen tranzitní dopravou a my nemůžeme to zablokovat a říct, že se 

nebudeme bavit o kompenzacích. Částka cca 160 milionů z městského rozpočtu je zhruba 1/5 ročního 

rozpočtu města.  

Máme materiál, o kterém se bude dál jednat, je tam nástřel sum, ale my tu dálnici potřebujeme.  

Seznam kompenzací občanům Dluhonic – využijme ten vstřícný krok a pošleme jej dál do dalších 

jednání, ať se to hýbe dopředu. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTI, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY. 

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

primátora. 

 

263/7/6/2019 Akce nad 500 tis. Kč 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plnění realizace schválených Akcí nad  500 tis. Kč  roku 2019 dle přiložené 

tabulky a dle důvodové zprávy k datu 30.6.2019 

 

2. bere na vědomí plnění schválených Projektových dokumentací (investice) roku 2019 dle 

přiložené tabulky a důvodové zprávy k datu 30.6.2019 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil vzít na vědomí s tím, že když se podíváte na částky čerpání, tak se k 30.6. 

pohybujeme na úrovni 15% až 20%.  Je zatím v minimální výši.  

 

Ing. arch. Horký: 

Požádal, aby materiál včetně příloh byl poskytován ve strojově čitelném kódu a ne naskenovanou 

tabulkou. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zaznamenáme připomínku. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

264/7/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce místní 

komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 

Lověšice“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Rekonstrukce místní komunikace včetně sjezdů a chodníků v ulici U Parku, Přerov - 

Lověšice“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

 

 



36 

 

265/7/6/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy kina 

Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Stavební úpravy kina Hvězda-rekonstrukce a zateplení střechy“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Město by mělo jít příkladem i pro ostatní investory. Zeptal se, jestli projekt zahrnuje zelenou střechu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nezahrnuje. Zadání toho projektu bylo více než před rokem. 

 

MUDr. Slováček: 

Byl by problém tam tu zelenou střechu doprojektovat? 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Projektová dokumentace je zpracovaná dávno, je tam vydané stavební povolení. 

Střecha je v havarijním stavu. Dojde k provizoriu, aby do střechy neteklo. Jsme v riziku, že bychom to 

kino mohli zavřít. Máme finanční krytí a chceme akci zrealizovat před zimou, aby tam dál nezatékalo. 

Pokud budou další akce tohoto typu, budeme schvalovat rozpočet na rok 2020, kde budou jednotlivé 

akce a tam pojďme realizovat tyto nápady. 

Nebavme se o odtoku dešťových vod, pokud bude zájem, můžeme akci Dešťovka nebo jiné dotační 

tituly následně realizovat i na objektech v majetku města Přerova. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zatím nám ta dešťovka teče dovnitř a tam ji asi nechceme. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je problém doprojektovat například i po samotné realizaci? Je třeba zjistit statiku té střechy. 

Nemusíme blokovat aktuální projekt, ale třeba to rozšířit.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Chce pan Horký rozšířit usnesení zastupitelstva, že bychom pověřili radu, aby doprojektovala? 

 

Pan Vyhlídka, občan Přerova: 

Zelené střechy jsou moderní v celém světě. Hlavní je, aby voda, která nám naprší, netekla do 

kanalizace. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

266/7/6/2019 Schválení účasti Statutárního města Přerov v centralizovaném zadání 

veřejné zakázky na stavební práce „I/55 Přerov - průtah centrem,        

1. etapa“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání pro veřejnou zakázku na stavební 

práce s názvem „I/55 Přerov - průtah centrem, 1. etapa“, ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle důvodové zprávy. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k právnímu jednání dle bodu 1 návrhu 

usnesení, 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor neměl k materiálu připomínky a doporučil jej schválit.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

267/7/6/2019 Realizace investiční akce „Komunikační centrum pro návštěvníky 

muzea v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje realizaci investiční akce s názvem „Komunikační centrum pro návštěvníky muzea   

v prostorách přerovského zámku, Horní náměstí 1 v Přerově“ 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) 282 452,5 * - 1 300,0 281 152,5 

3322 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210557 

 - Komunikační centrum - zámek) 

0,0 +1 300,0 1 300,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil schválit.  

 

 

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

 

 

 

 

268/7/6/2019 Odpis pohledávky CPS consulting, s.r.o. v likvidaci z důvodu zániku 

dlužníka  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis pohledávky za dlužníkem CPS 

consulting, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Tusarova 1152/36, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 27391566 
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(společnost vymazána z OR ke dni 3.6.2019) z titulu neuhrazeného nároku na náhradu škody 

vyplývající z mandátní smlouvy 239M/2010 ze dne 16.6.2010 v celkové výši 1 446 542,92 Kč. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil schválit. Tento dlužník skončil v insolvenci a ta částka, která byla 

zaslaná na účet Přerova je v řádu desítek tisíc korun. Ten zbytek splňuje pravidla pro odpis 

pohledávek. 

 

 

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

 

 

 

 

269/7/6/2019 Odpis pohledávky SATES MORAVA spol. s r.o. z důvodu 

pravomocného rozhodnutí soudu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis pohledávky za společností SATES 

MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 60775530    

z titulu rozsudku Okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, č.j. 19 C 244/2017 ze dne 

2.10.2018 v celkové výši 82 979,37 Kč. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Je to obdobný případ jako předchozí. Zde jsme dosáhli pouze na částku v jednotkách tisíc korun. 

Některá z minulých reprezentací očekávala, že můžeme získat víc, to se nestalo, a proto v tomto 

případě jsou naplněny podmínky pro odpis této pohledávky. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 17:57 – 18:13 

 

 

 

7. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2020 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj náměstek primátora Mgr. Petr Kouba. 

 

270/7/7/2019 Vyhlášení dotačních programů pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle příloh Dotační 

programy statutárního města Přerova pro rok 2020 takto: 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti kultury pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 1 998 000 Kč, 

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sportu pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného v tomto 

dotačním programu činí 12 538 500 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti volného času pro rok 2020 s tím, že předpokládaný 

objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu účelu stanoveného      

v tomto dotačním programu činí 346 100 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2020 s tím,                      

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 891 600 Kč, 

 

 Dotační program B. na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a zdravotní 

pro rok 2020 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 

2020 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 Kč. 

 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova 

pro rok 2020 za těchto podmínek: 

 

 

Dotační program A. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 30. 09. 2019 do 11. 10. 2019, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 28. 8. 2019 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 02 

Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální     

a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu.  

 

Dotační program B. 

 

 žádosti budou podávány v termínu od 01. 01. 2020 do 15. 09. 2020, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 01. 01. 2020 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 750 02 

Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště Smetanova 

7), 750 02 Přerov - při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v oblasti sociální a 

zdravotní. 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 
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Termín: 30.09.2019 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Podporujeme Auto klub, chceme mistrovství Evropy a Auto klub pokaždé žádá mimo dotační 

program.  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Částku, kterou Auto klub dostal v rámci dotačního programu je v řádném termínu a v případě 

individuální dotace by to nebylo z dotačního programu B, ale závisí na vůli zastupitelstva jestli 

přiřkneme další peníze. To znamená, že oni by se nemohli přihlásit do dotačního programu, ale mohli 

by žádat o individuální dotaci. To jsou dvě různé věci. Zastupitelstvo má právo přiřknout komukoliv 

cokoliv, ale nemohli by dostat peníze z průběžného programu B. To znamená, že kdokoliv se může 

přihlásit o peníze.  

Do mimořádných investičních akcí, třeba opravy sokoloven, to jsou věci, které nejdou z dotačních 

titulů na sport a mládež, ale jsou to individuální dotace v této oblasti. 

Auto klub může znovu požádat, ale ty peníze nepůjdou z dotací, ale šly by z rezervy rozpočtu. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je rád, že se objevil dotační program B, který bude průběžný, můžeme licitovat o alokované částce       

a podmínkách, nicméně to legitimizuje stávající stav a může to být prvním krokem vpřed. 

Žádosti jsou stále na formulářích, které se vytisknou, nebo se odešlou e-mailem nebo datovou 

schránkou a úředníci si je pak vytisknou a přepíší do své centrální tabulky. Můžeme to elektronizovat? 

To je další způsob předcházení odpadů a archivace dokumentů. Je to nákladné. Je pro elektronizaci, 

třeba přes báječný portál Občana a žadatelé aby to podávali do jednotné databáze.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bere to jako podnět. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Na komisi školství a sportu, která tento program schválil, bylo právě toto diskutováno, že by to bylo 

úplně ideální elektronizovat. V podmínkách je, že mohou poslat elektronicky přes datovou schránku. 

Ano, tímto směrem uvažujeme a děkujeme za podnět. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál byl bez jakýchkoliv připomínek doporučen ke schválení. Zdálo by se, že ta doba pro podání 

žádostí je relativně krátká, ale když to bude elektronicky, bude to lepší, tak ta doba, kdy si mohou 

tiskopisy vyzvednout, tak předchází více než měsíc termínu podání žádosti. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (p. Pospíšilík, Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

271/7/8/2019 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5 – sportovní profilace školy   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje změnu zaměření finančního příspěvku zřizovatele na sportovní profilaci Základní 

školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, Velká 

Dlážka 5, 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů spojených s realizací sportovní profilace 

Základní školy Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Velká Dlážka 5, 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 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následující materiál doporučil Finanční výbor ke schválení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA , Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. 

Trhlík). 

 

 

 

 

272/7/8/2019 Základní škola Přerov, Želatovská 8 – zaměření na lední hokej   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí monitorovací zprávu za období 9/2018 – 8/2019 ve věci sportovního 

zaměření Základní školy Přerov, Želatovská 8 na lední hokej, 

 

2. schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů spojených s realizací sportovního zaměření 

Základní školy Přerov, Želatovská 8, IČ: 49558862, se sídlem Přerov, Přerov I – Město, 

Želatovská 8, 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 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA , Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. 

Trhlík). 
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273/7/8/2019 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2019/2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 

Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako 

poskytovatelem a školskou právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170,       

se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy 

v Přerově a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové 

zprávy a realizované v období od  1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

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

2019, a to pouze za splnění následujících podmínek: 

 Církevní mateřská škola v Přerově bude mít k 1. 9. 2019 zapsáno k předškolnímu vzdělávání 

alespoň 20 dětí, 

 úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 pro celodenní dítě (mimo poslední 

ročník předškolního vzdělávání) bude v Církevní mateřské škole v Přerově činit alespoň 80% 

maximální výše úplaty za předškolní vzdělávání pro celodenní dítě (mimo poslední ročník 

předškolního vzdělávání) v mateřských školách zřízených statutárním městem Přerovem pro 

příslušný školní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení dle vyčerpávající zprávy pana náměstka. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

274/7/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – AUTO KLUB PŘEROV-

město v AČR 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem AUTO KLUB 

PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů spojených s organizací významné sportovní akce, FIA 

Mistrovství Evropy v autokrosu, konané ve dnech 23. – 25. 8. 2019 v Přerově. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2019 

 

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

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

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

116,8* -50,0 66,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

4 994,0 50,0 5 044,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Tento rok zabezpečení na rokli bylo výrazně lepší. Ty peníze tam byly vidět ve všech sférách. 

Reprezentují město Přerov. Podpoří materiál. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Tuto individuální žádost Finanční výbor doporučil ke schválení. Trošku diskutovali o tom raketovém 

růstu nákladů oproti minulým letům, ale souhlasí s panem Pospíšilíkem, že tentokrát ta úroveň byla 

vidět a stálo to za to. 

 

Ing. arch. Horký: 

Co se změnilo od doby, kdy si podávali žádost v řádném termínu? Čte, že to bude mít mezinárodní 

rozsah a významnou propagaci, ale to asi předpokládali před určitou dobou. Nevidí důvod nějakou 

extra dotaci schvalovat. Je nějaký mimořádný důvod, proč žádají opět kromě toho, že se jim nedostává 

peněz? 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

V rámci dotačního programu, který je stanoven, dnes je dotační program A, byl ten návrh zpracován    

a vyčíslen, ohodnocen bodově a oni dosáhli maximální možné výše 52 000 Kč. To je strop, kolik jsme 

jim mohli poskytnout v rámci vyhodnocení. Jejich náklady jsou výrazně vyšší a dotuje to organizátor 

z vlastního. Pořadateli se nevrátí peníze, které vybere ze vstupného, tak požádal město, jestli se bude 

spolupodílet a výbor uznal, že část těch nákladů ještě pokryje. Je to mezinárodní třídenní akce, na 

kterou nemáme tabulky. Je to další navýšení té částky. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V rámci bodového hodnocení, které máme v dotačním programu, dostali dotaci 52.000 Kč, se kterou 

nebyli spokojeni, a proto požádali znovu a dnes o tom rozhodujeme. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Trávil na akci skoro celý víkend. Rozpočet akce nakonec skončil na 3 milionech korun. Odhadovaná 

návštěvnost zhruba 4 tisíce návštěvníků na hlavní závod v neděli. Rostou náklady. Možná by bylo 

dobré se zajímat, jak je udělovaná licence. Nemalé prostředky byly vloženy do tratě, betonová 

svodidla, zabezpečení ocelových svodidel, kamerový systém a digitalizace přenosu. Naprosto jinak 

bylo řešeno zásobování vody ke kropení trati, kdy byly postaveny dvě velkoobjemové nádrže. 

Troufá si říci, že těch 50.000 Kč je částka ostudná a Přerov by měl takové akce typu mistrovství 

výrazněji podporovat. 

Pojďme podpořit tuto dotaci a bavme se o přímé dotaci na tuto akci. Nejde to napasovat na žádný 

dotační titul. Auto klub nemá žádnou větší mládežnickou základnu. Je to specifický a finančně 

nákladný sport. 

 

Mgr. Netopilová: 

Podle mě Auto klub dostává pravidelné dotace od ministerstva a od dalších sponzorů. Reklamy byly    

i na trati. Vstupenka na 2 dny byla za 500 Kč, na neděli za 350 Kč.  
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Neví, jestli má pan Zácha pravdu s návštěvností, myslela, že návštěvnost je tam větší. Uniká ji, proč 

bychom jim měli dávat další peníze. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Vždycky je proti porušování pravidel a jiným přístupům. Uvedl příklad, který řešili v minulém období, 

když byl členem Komise pro cestovní ruch a kulturu. Řešili nastavení dotačního programu, to bodové 

hodnocení, které dnes využívají dotační programy úplně všechny. Tehdy narazili na zásadní problém 

s jazzovým festivalem. Je to významná akce, kterou chceme podporovat, ale nejsme schopni do té 

tabulky zohlednit koeficienty, aby to skutečně toto reflektovalo. Jazzový festival byl naprosto 

nevhodný pro posuzování podle té tabulky a pak se to řešilo jinak. 

I u této akce se domnívá, že tabulka není schopna pojmout takovou akci. Proto ten žadatel v řádné 

dotační soutěži nemohl dostat tu podporu. 

Je to specifická záležitost a má opodstatnění se tím takto zabývat. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Byl by schopen paní Netopilové odpovědět, protože se ptal předsedy Auto klubu, ale pokud vám má 

na tyto otázky někdo odpovědět, tak je to právě on. 

Věřte tomu, že dotace z ministerstva jsou výrazně nižší, že ti sponzoři tam ty prostředky nevkládají. 

Jestli má paní Netopilová dotazy, odkáže ji na vedení Auto klubu. 

Návštěvnost a cena vstupenek je veřejně dostupná informace. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Také se domnívá, že nelze očekávat, že by pan náměstek měl v hlavě rozpočet akce jako je pořádání 

Mistrovství Evropy Auto klubem. 

 

Ing. Vrána: 

Každá dotace se musí vyúčtovat, tak i tato. Paní zastupitelka se pak může podívat na závěrečné 

vyúčtování dotace. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

275/7/8/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, z. s.,    

IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou 

úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky členů na Mistrovství světa           

v karate KWF, konané ve dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2019 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální dotace) 16,8* - 16,8 0,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 629,3* - 8,2 280 621,1 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace) 5 044,0* + 25,0 5 069,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 503,0* + 8,2 39 511,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Domnívá se, že 25.000 Kč při takové reprezentaci je 

částka směšná. Je dobře, že jsme aspoň touto částkou reprezentanty podpořili. 

 

MUDr. Slováček: 

Dal protinávrh: schválit dotaci ve výši 50.000 Kč. 

Pokud jsou děti schopny dosáhnout takových výkonů a podívat se do tak exotické země jako je 

Japonsko a udělat tak reklamu České republice a Přerovu, tak si myslí, že navýšit sumu o 25.000 Kč 

rozpočet města nezruinuje a byl by pro poskytnutí dotace ve výši, o kterou žádají. 

 

Mgr. Netopilová: 

Tohle je přesně případ, kdy by ráda dala i větší částku, než je těch požadovaných 50.000 Kč. Dopředu 

nevěděli, že se dostanou na Mistrovství světa, je to reprezentace Přerova. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Taková podobná žádost je tady opakovaně, a pokud k této žádosti budeme přistupovat jiným 

způsobem než k těm předchozím, jak je to pak spravedlivé k těm ostatním. 

Domnívá se, že to není výjimečná žádost, protože takových tady máme řadu a tím nechce snižovat 

úspěchy sportovců. Pokud jedněm dáme částku plnou a jiným ji ponížíme, pak je to nespravedlivé. 

 

MUDr. Slováček: 

Na pana Navaříka – v minulém bodu řekl, že jsou události, které se nedají napasovat do těch tabulek. 

Zmiňoval jazzový festival. Myslí si, že kvalifikace mladých sportovců, dětí a juniorů z tak malého 

města, jako jsme my, na Mistrovství světa v karate, je tentýž případ. Toto je mezinárodní akce. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Naopak si myslí, že tento případ zaškatulkovat jde. Jedou na událost významu Mistrovství světa, není 

to událost srovnatelná s organizací akce Přerovský jazzový festival nebo Mistrovství Evropy 

v autokrosu.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nemyslí si, že by si to nezasloužili. Je naopak přesvědčený, že naprostá většina žadatelů by si 

zasloužila i daleko víc než žádají. Ale rozpočet města není nekonečný. 

Je přesvědčený o tom, že by si zasloužili, abychom jim to zaplatili úplně celé. Ale to pro všechny dělat 

nemůžeme a musíme být spravedliví. 
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Hlasování o protinávrhu pana Slováčka (50.000 Kč): 17 pro, 3 proti, 13 se zdrželo, 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

276/7/9/2019 Armáda spásy v České republice, z.s. – Domov Přístav Šumperk – 

žádost o individuální dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 6 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace, a subjektem Armáda 

spásy v české republice, z.s. , IČ: 40613411 se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha 13 – 

Stodůlky 158 00 Praha 58, jako příjemcem dotace, na „Poskytování pobytové sociální služby – 

domov se zvláštním režimem Přístav v Šumperku uživatelům s trvalým pobytem ve městě 

Přerově v roce 2019". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ 

 

VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 

 

210 Ostatní činnosti j.n. (individuální 

dotace) 

122,8 - 6,0 116,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

31,0 + 6,0 37,0 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál plně doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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277/7/9/2019 Charita Přerov – Nízkoprahové denní centrum Lorenc – žádost            

o individuální dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace,               

a subjektem Charita Přerov, IČ: 45180270 se sídlem Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, jako 

příjemcem dotace, na „Poskytování sociální služby – Nízkoprahové denní centrum Lorenc       

v roce 2019". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 

 

219  Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 280 802,5* - 173,2 280 629,3 

4349 620 Sociálních věcí a zdravotnictví 

(dotační program) 

3 853,6 - 76,8 3 776,8 

4349 620 Ost. sociální péče a pomoc ost. 

skupinám obyvatelstva 

 

37,0* + 250,0 287,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 329,8* +173,2 39 503,0 

 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Komise na jednání 19.8. se zabývala touto problematikou. Vznikla poměrně rozsáhlá diskuse. Tato 

činnost je potřebná a jsou rádi, že tady tato činnost bude, nicméně nabízejí služby jen během dne. 

Nenabízejí sedárnu, to znamená to, co dělal Červený kříž, přesto, že tady jsou ještě ta iglú. Uvidíme, 

jak ta večerní péče o klienty bude konaná. Samozřejmě po celé diskusi, kdy o tom hovořili dosti 

dlouho, tuto dotaci doporučují. 

Červený kříž, tím jak přestal provozovat ubytovnu, tak musel vyklidit prostory, na které neměl finance 

a jim se podařilo s nimi domluvit a nabídli jim pronájem v jejich budově na Palackého 8, kde budou 

mít pracovnu a zasedací místnost, takže pokud se budou dělat akce první pomoci, tak mají tuto 

možnost. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Červený kříž sám vypověděl ty prostory u Bečvy 1. Nedošlo k tomu, že bychom se snažili nějakým 

způsobem je z prostor dostat. 
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JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál projednal. Je zřejmé, že pro rozjetí této služby je nutné ji nastartovat a pokud 

byla zařazena do sítě, tak jenom dobře, protože bude moci žádat o dotaci z Krajského úřadu. 

On rozhodně doporučuje ke schválení. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – nesupluje tato služba naše sociální služby? Jestli ty peníze nejsou vypláceny duplicitně a jestli 

jsou efektivně vynakládány, protože nechceme, aby lidé byli bez domova, ale aby měli přístřeší. 

Pokud nejsou noční služby, tak jak bylo u Žebračky, kde mohli přespávat a měli tam ubytování            

a hygienu, tak tato služba to neumožňuje.  

Nemáme požadavky na jinou službu, kde by ty prostředky byly lépe využity? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Reagovat bude pan Kouba, ale předpokládám, že řekne, že nic neduplujeme. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Došlo ke smíšení věcí. Objekt u Žebračky, pravděpodobně myslí pan Pospíšilík ubytovnu Českého 

červeného kříže. To byla ubytovna, to s tím nemá nic společného. Ubytovna byla zrušena a jednotliví 

klienti přišli do jiných ubytoven nebo je o ně postaráno v rámci tréninkového bydlení. 

Tato registrovaná sociální služba neexistovala na území města Přerova a Český červený kříž nikdy       

o tuto službu nepožádal, protože nedosáhl na podmínky registrace, to znamená, na vysoké standardy, 

které vyžaduje stát. Je velkým úspěchem, že tato organizace dokáže dosáhnout na standardy  

registrované sociální služby.  

Sociální služby nemají žádnou takovouto náhradní činnost, že by na Smetanové 7 byl nějaký náhradní 

prostor, kam by se lidé bez přístřeší chodili sprchovat. 

Máme nízkoprahové centrum pro mládež, ale nemáme nízkoprahové centrum pro tyto lidi bez 

přístřeší.  

Je to něco nového a je velmi rád, že se to podařilo zavést. 

Tato služba není duplikovaná a rozhodně to není náhrada za práci Českého červeného kříže. 

Noční služba – je potřeba s klienty pracovat přes den. Sedárna nebyla přes noc využívána, jenom za 

třeskutých mrazů, loni to bylo 5 nocí, kdy bylo 9 klientů, kteří vyhledali tuto pomoc. Očekáváme, že 

přes den tam bude více klientů a noc budou řešit v rámci iglú. 

Bylo by ideální, kdybychom měli noclehárnu. 

Jednáme s Charitou, že by prodloužila v zimních měsících otvírací dobu. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

278/7/10/2019 Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o společné strategii měst          

a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, 

IČ: 47674521, s účinností ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami do 31.12.2029, ve znění 

dle přílohy důvodové zprávy. 
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Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

I když věděla z minulého zastupitelstva, že takováto deklarace se chystá, pan Zácha to avizoval, tak 

podle ní je zbytečná, protože ta dohoda akcionářů už existovala a měla trvat do roku 2023. Je to 

opravdu jakási deklarace, formální sdělení. 

Vrtá jí hlavou, jak je možné zbavit se odborníka, který byl v představenstvu a podle všech parametrů,    

informací, analýz v zahraničí i u nás, je jasné, že v takových společnostech, kde jde o obrovský 

majetek, by odborník měl být. Tím odborníkem byl pan Dundálek. Nestačí to, že se bude účastnit 

porad, valných hromad. 

Nechápe, jak může město Přerov, upozorňuje, že v únoru zastupitelé za  SpP a Piráti se zdrželi 

hlasování, když se jednalo o nových členech VAKU, respektive představenstvu za město Přerov, 

zastupovat pan Hrdiborský, když má trvalé bydliště v Tovačově a Tovačov je další akcionář a navíc je 

zastupitelem za město Tovačov. 

Dle ní jednoznačně posílilo vliv ve VAKU hnutí ANO. Nikoliv Přerov, jak vy jste deklarovali,           

že chcete, aby Přerov byl silnější, protože je to majoritní akcionář. Posílilo hnutí ANO. 

Bude ráda, když jí to s panem Hrdiborským vysvětlí, čeká, že asi písemně. Chce věcné, srozumitelné 

argumenty. Zdá se jí to jako logický protimluv. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Nepovažuje to za marný pokus, mohli byste argumentovat zrovna vy z SpP a Piráti tím, že je tam 

podpis bývalého exprimátora, lidé kteří jsou na té smlouvě podepsaní, už nejsou představitelé těch 

obcí, a tudíž jsme se na představenstvu domluvili, že to projednáme nejen na zastupitelstvu, to musí 

projednat veškerá zastupitelstva, která jsou na dohodě podepsaná. A je to právě z toho důvodu, že jste 

tady vyvolali tu paniku jménem prodej VAKU do soukromých rukou, tak my chceme jednoznačně 

deklarovat, že nikdo z nás o tom neuvažuje.  

Pan ředitel Dundálek je samozřejmě ředitelem na svém místě a jeho odbornost je na vysoké úrovni. Je 

účasten na jednáních všech představenstev, je s ním projednáván veškerý chod společnosti stejně, jako 

je tomu v naší společnosti Teplo Přerov, a.s.  

Nominaci jednotlivých členů představenstva jsme už tady probírali. 

 

Ing. arch. Horký: 

Máme tady dohodu, která platí. V zásadě je to dobrovolná dohoda, nejsou tam sankce, je kdykoliv 

odvolatelná a my ji nahrazujeme novou dohodou, která má platit do roku 2029. Předpokládá, že ta 

předcházející dohoda se zatím nezrušila, tak budou platit dvě dohody zároveň, s jiným rozsahem 

účastníků, Osek a Dřevohostice. Znamená to, že při každé obměně v představenstvu a v dozorčí radě 

se bude schvalovat nová dohoda? To bychom mohli při těch personálních změnách schvalovat pomalu 

každé zastupitelstvo. 

Možná stačilo, že zastupitelé vezmou na vědomí, že taková dohoda existuje, ty dvě nové obce by se 

k ní pouze připojily. Deklarace je kdykoliv odvolatelná a není tam v zásadě právní vymahatelnost, že 

když to porušíme, že musíme opravdu udělat ty kroky, které deklarujeme. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Takových tzv. zbytečností řeší zastupitelstvo spoustu.  Napadá ho třeba používání roundupu, který 

jsme před dvěma zastupitelstvy odmítli, a dnes ho máme na programu znovu. 

K dohodě – zrovna vy jste byli ti, kdo zkoušeli spouštět hysterii, jak město Přerov se chystá prodat 

svůj podíl ve VAKU a jak to nikdy nepřipustíte. 

Tady je ukázka toho, že nic takového se nechystá. Chceme prodloužit dohodu, která byla. Opravdu 

není žádný záměr cokoliv prodávat. 

 

Mgr. Netopilová: 

Očekává a prosí o písemné zdůvodnění toho, proč pan Hrdiborský, občan Tovačova zastupuje Přerov, 

když Tovačov je také akcionářem mnohem menším. 

Poprosila pana primátora a pana náměstka, aby se snažili nepoužívat ty expresivní výrazy, jako 

hysterie, panika. Není to na místě. 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Možná se nebavme o expresivních výrazech, jako je hysterie, která v poslední době slýchá ze všech 

stran, nicméně si otevřel článek z Přerovského deníku, do kterého se vyjadřuje i paní Netopilová, a vy 

tady šíříte fámy o tom, že Vodovody a kanalizace jsou ve špatných rukou, poskytovali jste na toto 

téma celou řadu rozhovorů a vytvářeli jste fámy, že se tady děje něco nekalého. Proto je tady 

předložený návrh, který vám ukazuje, že nic takového se nechystá, na což vy reagujete tím, že je to 

zbytečné. Já si dovolím řečnickou otázku, vysvětlete, prosím, co chcete.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Paní Netopilová už byla dvakrát, slovo už nedostane.  

 

p. Pospíšilík: 

Myslí si, že tento materiál na zastupitelstvo patří a plně ho podporuje. Věří tomu, že VAK je 

v dobrých rukou, protože je ve vlastnictví občanů. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Znovu zopakoval, hysterie a jiné výrazy, a to z toho důvodu, že potom co tady SpP a Piráti vystoupili, 

tak se strhla mediální smršť a těch dotazů od novinářů bylo několik, což je pochopitelné. 

Odpověděl za Vodovody a kanalizace na tu nominaci – bylo to schváleno zastupitelstvem města 

Přerova a bylo doručeno usnesení a na základě toho bylo předloženo na valné hromadě. 

Investiční akce – máte pocit, že kanalizace za 160 milionů dotovaná z operačního fondu životního 

prostředí je málo? Máte pocit, že připravovaná akce na čističce odpadních vod dosahující částku 100 

milionů a žádost o dotace je málo? Máte pocit, že to, co se děje na území Lhotky, Hranic, Drahotuš,  

že ta spolupráce s akcionáři není, a že ty investiční akce neprobíhají nejen na území města Přerova       

a jeho místních částí, ale také v jiných obcích, jako je Kojetín, Bělotín. 

Pokud máte dotazy, můžete písemně před zastupitelstvem a my vám velmi rádi odpovíme na konkrétní 

otázky, které nebudou šířit hysterii.  

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Hlasování v představenstvech je samozřejmě tajné. Ona zvedla ruku pro to, aby se toto připravilo 

právě proto, co jste tady předvedli, když jste kritizovali valnou hromadu, kde jste mě před tím určili, 

abych vás zastupovala. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pan Zácha nám tady vyjmenoval investiční akce, které určitě nestihl připravit za tu krátkou dobu, co je 

v představenstvu VAKU. To nebyla košér argumentace. 

Pan Navařík zmínil, jak se paní Netopilová vyjadřuje o prodeji v Přerovském deníku. Pokud si článek 

otevřeme, tak pan Navařík manipuluje. Paní Netopilová se Přerovskému deníku k prodeji Vaku nikdy 

nevyjádřila. Ten článek má před sebou, vyjadřuje se tam pouze k personáliím. Pokud někoho citujeme, 

tak korektněji. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zopakoval, co řekl v minulém výstupu, že si například otevřel článek v Přerovském deníku, a že těch 

vyjádření do médií bylo více. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Pane Horký, máte pravdu. Ale na rozdíl od vás, my se snažíme ty investiční akce dokončit. Vy jste 

v minulém volebním období spoustu investičních akcí na území města zastavili jenom proto, že to šlo 

z dílny bývalé koalice.  

To, co se týká čističky odpadních vod, tak je akce, která teprve teď je naprojektovaná a chystáme 

podklady k tomu, abychom dostali dotační tituly. 

Ne ve všem máte pravdu, a to je právě ta demagogie, kterou tady šíříte. Vyzývám vás k tomu, SpP         

a Piráti, pojďte konečně spolupracovat. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud minulá koalice zastavila některé investiční akce, tak to nebyla určitě jenom aktivita SpP, ale 

celé koalice. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

279/7/10/2019 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na I. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na I. etapu 

celkové opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností Přerov,    

se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ: 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu exteriéru památkově významných 

staveb na území města Přerova pro rok 2019; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 281 152,5* - 350,0 280 802,5 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

* 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 38 979,8 350,0 39 329,8 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšil: 

Uměl by si představit smysluplnější využití těch peněz, dal by to dětem na sport nebo na zájmovou 

činnost, protože katolická církev dostala v restituci víc než dost. Je to nehospodárné vynakládání 

prostředků. Raději by ty peníze neutratil, než by je dal církvi katolické. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení.  

Úplně nesouhlasí s argumentací, která zazněla od kolegy. Myslí si, že zde jde o vícezdrojové 

financování a dle jeho názoru kostel sv. Vavřince, jeden z hlavních kostelů v Přerově si tuto opravu 

jistě zaslouží a pokud se na něm město Přerov bude podílet 350 tisíci, tak dle názoru Finančního 

výboru, je to částka adekvátní.  

 

p. Pospíšilík: 

Církev v restitucích dostala majetek za 70 miliard plus 60 miliard dostane vyplaceno v kompenzacích. 
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Celkové náklady na opravu mají být 1.300.000 Kč, církev se bude podílet pouze 300 tisíci. Je to velký 

nepoměr, kterým se podílíme my, jako veřejnost na opravách. Kdyby byl poměr opačný, byl by 

ochoten to přijmout. Tento materiál jako klub nemohou podpořit. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Za dob působení minulého děkana viděl financování, jak církev v Přerově funguje. Jednoduchý důvod, 

proč na to církev milion nedá je ten, že ho nemá.  

Ví, že s velkou oblibou se argumentuje církevními restitucemi, ale je si docela jistý, že přerovská 

farnost nedostala 70 miliard. Jakou část dostala, to neví. Církevní organizace nedostaly tu částku 

rozdělenou rovným dílem. 

Myslí si, že církev v mnoha případech dostala majetek, který je pro ni spíše přítěží.  

Důležitý pohled na věc je ten, že kostel sv. Vavřince je jeden ze symbolů Přerova a jedna 

z nejvýznamnějších historických staveb, která zde je. My za 350 tisíc korun získáme ve městě zlepšení 

v hodnotě 1.300.000 Kč. 

 

MUDr. Slováček: 

V materiálu je uvedeno, že je to první etapa. 

Když církev nárokovala v restitucích své majetky, věděla, v jakém stavu ty majetky jsou. To,              

že přerovská farnost ze svého vedení Římskokatolické farnosti na to nedostane více peněz je sice 

smutné, ale je to jako bychom my žádali po církvi, ať nám přispěje na to, na co nedostaneme ze 

státního rozpočtu.  

Církev samotná chce investovat částku 300.000 Kč a všechny ostatní sumy požaduje, aby zaplatili 

všichni občané ze svých daní. Pokud církev trvala na odloučení majetku ze státu, tak se musí o svůj 

majetek starat.  

Při této skladbě finančního krytí materiál nepodpoří. 

 

p. Pospíšilík: 

K panu Navaříkovi – podívejte se na majetek Olomouckého arcibiskupství, lesy a pole. To není chudá 

organizace. To nechce vyvolávat závist. Opravdu na to mají. 

 

p. Pospíšil: 

Na pana Navaříka – jestli si církev nedokáže rozdělit peníze, je to problém církve, ne města.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Trvá na tom, co řekl, v tom smyslu, že je hloupé, tímto způsobem generalizovat a nemůžeme takto 

přistupovat k této problematice. 

On sám není věřící člověk, ale je přesvědčen, že tato památka si to zaslouží. 

 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Je věřícím člověkem. 

Každá stavba, každá církevní budova, boží muka, když byly v historii postaveny, tak k této stavbě 

bylo přiděleno pole, louka, les, rybník tak, aby ty výnosy v budoucnu stačily na opravy a údržby toho 

zařízení. To bylo odřezáno a teď se postupně vrací ve zdevastovaném stavu. 

Církev si umí mezi sebou rozdělit peníze, ona se dokonce umí postarat i o ty, kteří jsou mimo církev, 

takže nemusíte mít strach. 

 

Mgr. Netopilová: 

Materiál podpoří, i když s ním má poněkud problém. Tuto stavbu bere nejen jako církevní, ale také 

jako kulturní památku, která patří k tomu lepšímu architektonickému dědictví Přerova, než zbytek 

staveb. 

Trošku ji mrzí, a diskutovala o tom již několikrát s předešlým děkanem panem Hofírkem, ale nikdy 

nedospěli ke společnému náhledu. Je přesvědčena o tom, že přerovská farnost by se měla aktivněji 

zajímat o lidi bez přístřeší. Ví, že Charita je křesťanská organizace, ale čekala by, že farnost i v tomto 
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bude podnikat nějaké kroky, nebo nabídne městu součinnost a spolupráci ohledně farní zahrady 

v Předmostí, jak v této lokalitě udělat příjemný komunitní prostor. 

 

p. Marek Dostál: 

Myslí si, že představitelé některých farností i té přerovské, byli z restitucí zděšeni, protože dostali      

na starosti takové věci, jako jsou kulturní památky. 

Z čeho jiného by asi tak tu střechu měli opravit, než z darů a toho, co si vydyndají. Kdo jiný by jim 

měl dát těch zbývajících 350 tisíc než město. Je to kulturní památka, jeden ze symbolů Přerova. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Vyzvala zastupitele, protože tady padají různé návrhy, pokud chcete, aby něco bylo schváleno, abyste 

dali pozměňující návrh. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My se tady nebavíme o nějaké dotaci na provoz církve, ale o dotaci na obnovu historické budovy 

v centru města. Není to nic nového, co bychom tady řešili. Dotace dáváme sportovním oddílům, pokud 

něco opravují. Berme to tak, že je to oprava historické budovy. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 7 proti, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

280/7/10/2019 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za volební 

období 2018 - I. pololetí 2019. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

281/7/10/2019 Studie proveditelnosti – Koupací biotop Velká laguna  

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Mgr. Helena Netopilová, zastupitelka 

města Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova nepřijalo návrh usnesení 

uložit Radě města Přerova zajistit zpracování studie proveditelnosti koupacího biotopu Velká laguna   

v Přerově. 

 

 

Diskuse: 

p. Ondrůj: 

Podporuje paní Netopilovou. Vidí v tom průnik předvolebních slibů všech stran a uskupení v Přerově, 

když se hlásalo, chceme krásnější Přerov pro lepší život. 
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Hesla „Pomáhejme městu a biotopu, bude líp v biotopu, za prosperitu biotopu.“ 

 

MUDr. Slováček: 

Tady ten návrh určitě podpoří, protože přírodní koupaní, jezírka, přírodní koupací biotopy jsou 

přínosem a nejsou přínosem jenom pro obyvatelstvo, ale díky umístění, kdy laguna navazuje na 

Žebračku. Ta mělčí část toho koupacího biotopu neslouží pouze k čištění vody, ale stane se dalším 

útočištěm vodního hmyzu a živočichů. Navazuje to na chráněné území. Je rád, že tento návrh zazněl     

a určitě ho podpoří. Byl by rád, kdyby byl podpořen napříč stranami.  

 

Ing. Galeta: 

Ptá se paní Netopilové, kolik přibližně taková studie stojí.  Jestli se to vůbec vyplatí. Nedávno viděl    

na internetu fakturu studie výskytu křečků a ta faktura byla na 2 miliony korun. Neví, co ta studie 

přinesla. Máme představu, kolik by ta studie stála? 

 

RSDr. Nekl: 

Nápad je to určitě ke zvážení i k podpoře. Bude samozřejmě záležet na nákladech, protože pokud má 

nějakou paměť, tak ví, že se dělaly analýzy jakým způsobem lagunu ochránit. 

To znamená, že když se bude dělat biotop, lagunou voda protéká, tak budeme muset vykácet všechny 

stromy, protože tam padá listí, to listí tam tleje. Má to v tomto prostředí cenu dělat. Uvažuje se o tom, 

že by se muselo upravit okolí, například vykácet stromy kolem laguny.  

 

Mgr. Netopilová: 

Na pana Galetu – uváděla nižší statisíce, to znamená pod 500 tisíc. Je to odhad na základě srovnání, 

jak vypadaly studie u jiných obdobných nádrží. 

Na pana Nekla – to s těmi stromy by měla ukázat ta studie. 

Přerov by se měl trošku pohnout z místa v takových věcech. Stojíme v mnoha záležitostech, obzvlášť 

co se týče ekologie pořád na místě.  Je přesvědčena o tom, že ty peníze za tu studii by byly smysluplně 

utracené. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz na pana primátora, kdybychom chtěli ušetřit peníze, máme tady odbor životního prostředí, 

určitě mají kontakty na vysoké školy, proč na to musí být studie, proč si to neuděláme sami, když  

úředníky zaměstnáváme a odborníky máme. Není cesta, jak zajistit na nějaké menší ploše a potom to 

dát na lagunu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Usnesení je jasné. Rada dostává za úkol zajistit zpracování studie. Jakým způsobem to provede je na 

rozhodnutí rady. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pan primátor to řekl správně. Je to na radě. Nedomnívá se, že máme na úřadě zaměstnané odborníky, 

na projektování vodních nádrží ať už umělého nebo přírodního charakteru, nicméně mají určitě velké 

znalosti z oblasti životního prostředí. Obávám se, že neumí spočítat náklady na realizaci, a to nás bude 

zajímat, pokud by ten projekt měl pokračovat dál, tak ekonomickou stránku věci budeme chtít znát 

všichni. 

 

Ing. Galeta: 

Tu studii by mohl udělat nějaký vysokoškolský absolvent přírodovědeckého odboru, kdy by se to dalo 

jako zadání diplomové práce a pod vedením vysokoškolského pedagoga, ne jeden ale i několik 

studentů by se na tom mohlo podílet. Nestálo by to nic a bylo by to docela slušně zpracované. Proč 

vyhazovat zbytečně peníze. Studie je něco tak nehmatatelného. 

 

Mgr. Netopilová: 

Nikdy není škoda, pokud se k záměru nechá vytvořit odpovědná studie, kterou dělají odborníci. Myslí 

si, že chceme fundované názory, že nechceme názor, který někdo od někoho opíše. 
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V Přerově se pořád řeší rutinní záležitosti, aby to znamenalo co nejméně novot, ale kupodivu není líto 

těch peněz u jiných věcí. 

 

p. Pospíšil: 

Úplně by se té myšlence nebránil, ale teď si uvědomil, že na Laguně hospodaří Český rybářský svaz     

a neví, jak by to fungovalo dohromady. 

Sám koupací jezírko zvažoval na zahrádce, ale z finančních důvodů dal přednost rajčatům. 

 

Ing. arch. Horký: 

Chce připomenout, že každý rok si ve zprávách čteme jak je voda na Laguně nevhodná ke koupání. 

Naposledy teď počátkem srpna. Má pocit, že se v Přerově bojíme zaplatit dušení práci, ačkoliv je to 

také práce. Může to být vysokoškolská diplomka, ale pod vedením někoho zkušeného. 

Opravdu získejme tímto materiálem odpovědi na dotazy, jestli je to realizovatelné, za kolik, co je 

k tomu potřeba udělat. Zda je možné získat dotace, jaká bude udržitelnost, jaké budou provozní 

náklady. 

Nyní zjišťujeme, jestli je vůle vůbec tu Lagunu někam posunout, nebo se budeme dívat, jak tam stojí 

voda a pomalu zahnívá. 

 

p. Pospíšilík: 

Pokud chceme biotop, tak to konzultujme s odborem, kterému vévodí pan Juliš. 

 

Pan Vyhlídka, občan Přerova: 

Vedení města kdysi z Laguny udělalo dokonalou bramboračku, pustilo tam rybáře, povolili se tam 

závody kol, běhání, lodě. Otevřeli se tam dvě hospody 100 metrů od sebe. Je tam spousta odpadů. Žijí 

tam chránění živočichové, bobr, vydra říční, ledňáček. My Přerované si toho nevážíme a lidé z cizích 

měst nám to závidí. 

 

Mgr. Netopilová: 

Ryby v biokoupališti nejsou žádoucí. Vedle je rybník, teče Bečva a hodnota pro obyvatele Přerova, tak 

odezva je velká. Lidem v Přerově chybí přírodní koupaliště a byla by škoda tu studii neprovést. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Doporučil zastupitelům, aby si přečetli článek na iDnes, který se týká biotopu a aby si přečetli 

komentáře, které k tomu jsou. Ten biotop je skvělá věc. O tom, že v minulosti byl pokus o odbahnění 

Laguny, jak tam padalo listí a co to způsobilo, víme. Bavme se o přítoku vody a o jiných věcech. 

Úryvek z diskuse, týká se Lhotky – „kdyby se tam dalo normálně dostat. To čekání hodiny ve frontě a 

vyhlášený stop stav, kdy pustí jen tolik lidí, kolik jich koupaliště opustí, je také báječné.“ 

Je potřeba říct také to další k tomu projektu – musíte neustále udržovat tu vodu. Do toho biotopu 

můžete pustit jen tolik návštěvníků, kolik daná lokalita snese. Za jistých okolností by to mohlo 

znamenat oplocení Laguny a klasické pouštění návštěvníků. Chtěl jen odkázat na tu diskusi, která na 

iDnes běží. 

 

MUDr. Slováček: 

Bavíme se pouze o studii a ta studie by nám měla ukázat, za jakých podmínek ten biotop lze 

provozovat. 

To, jestli jsou tam žádoucí ryby na tak velké ploše, to nemáme šanci bez ryb stejně udržet, protože i 

kdybychom ty ryby nechali odlovit agregátem, tak vodní ptáci přenáší jikry ve svém peří a dřív nebo 

později se ty ryby v biotopu znovu objeví. 

Bavíme se o studii, a ta by nám měla dát informace, za jakých podmínek by ten biotop mohl vzniknout 

a mohl být provozován a pak nás čeká další bouřlivá diskuse o tom, jestli ten biotop za těchto 

podmínek chceme nebo nechceme. 

Navrhl ukončit diskusi a hlasovat. 
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Mgr. Netopilová: 

Pro pana Záchu – provozní náklady jsou uvedeny v materiálu. Je to levnější než u chemicky 

ošetřovaných koupališť. Samozřejmě je nutná pravidelná kontrola kvality vody, regeneračních 

schopností té jedné části nádrže. 

Poprosila o podporu materiálu. Takové biokoupaliště by bylo přínosem pro obyvatele města. Pokud by 

studie ukázala něco jiného, aspoň jsme vykročili dál.  

 

 

Hlasování: 10 pro, 22 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. 

Trhlík). 

 

 

 

 

282/7/10/2019 Omezení užívání glyfosátů na údržbu veřejných prostranství a v 

zemědělství 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, zastupitel města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. podporuje omezení  nepřijalo návrh usnesení podpořit omezení užívání glyfosátů na údržbu 

veřejných prostranství a v zemědělství 

 

2. ukládá Radě města Přerova  nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zamezit 

používání prostředků obsahujících glyfosát při ošetřování komunikací, chodníků a jiných 

veřejných prostranství na území statutárního města Přerova, mimo likvidaci invazivních druhů 

městem Přerovem, jeho organizacemi a smluvními partnery. 

 

3. ukládá Radě města Přerova nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zanést 

omezení používání prostředků obsahujících glyfosát na polích a lesních pozemcích ve 

vlastnictví Statutárního města Přerově do pachtovních či nájemních smluv, mimo likvidaci 

invazivních druhů. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky, o jejichž posudky se 

opírá Evropská komise, považuje glyfosát za neškodný. Evropská komise prodloužila licenci na 

používání glyfosátu do roku 2022. Zdůvodnila to prohlášením, že po důkladném posouzení 

dostupných údajů o glyfosátech dospěla k závěru, že neexistuje žádná spojitost mezi glyfosátem a 

rakovinou u lidí, kterých se veřejnost obává. Ministerstvo zemědělství České republiky reagovalo tak, 

že od letošního roku se nemůže v ČR používat Roundup na urychlení dozrávání a vysušování rostlin, 

které se používají pro potravinářské účely, obilovin a řepky. 

Domnívá se, že pokud se Roundup používá rozumně, tak nepředstavuje žádné zdravotní riziko. 

K návrhu na usnesení – pravomoci zastupitelstva – má před sebou zákon o obcích -  nikde nevidí 

možnost přikázat radě návrh usnesení v bodu 2. Možná v bodu 3. usnesení. 

Pokud by byla nějaká obecně závazná vyhláška, že se na území obce nemůže užívat glyfosát, tak to je 

v kompetenci zastupitelstva obce, nikoliv bod 2. usnesení. 

 

Ing. Střelec: 

Technické služby několik let testují různé metody odstraňování plevelů. Teď jsme otestovali 

odstraňování plevelů horkou vodou a přizval i zástupce SpP. Fungují i metody typu infrazáření, 
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tepelného záření apod. Funguje to relativně stejně a zkouší to i kolegové v jiných městech. Všichni 

řeknou, že se zatím glyfosátů nevzdají, ať je to v Karlových Varech či jiných městech, protože je  

nereálné používat jen metody parní, infra atd. Když zkoušeli tu metodu, vybral prostor, kde byl velký 

plevel, protože ta metoda parní funguje, ale je minimálně třetinová nebo pětinová, co se týká 

produktivity a neřeší ten problém. 

Metodu parní a podobné metody není reálné používat na všech plochách. 

Vy navrhujete, aby se na území celého města zakázaly užívat glyfosáty, když se to nezakazuje ani 

v jiných městech v tomto kraji, a i když to Olomouc zkouší, tak stejně úředníci řeknou, že je to 

politické rozhodnutí. Mají páru, ale stejně glyfosát používají a budou ho používat, protože v současné 

době neexistuje jiný účinnější prostředek.  

Není fanatický obhajovač Roundupu, ale bez něho to někde nepůjde. Není to zakázaný prostředek, ale 

tímto byste jej zakázali. 

Parní záležitost stojí 500 tisíc korun, je potřeba dvou lidí, produktivita práce je nula a neodstraní to 

problém s plevelem.  

 

p. Pospíšil: 

Evropská komise podle něj vychází ze studie o bezpečnosti glyfosátů, ale ty studie si nechala 

vypracovat firma, která to vyrábí. Tomu se nedá absolutně věřit. 

 

Ing. arch. Horký: 

Našim cílem nebylo vydat obecně závaznou vyhlášku, jinak bychom ji nachystali. 

Doplnil návrh usnesení: v bodě 2 usnesení za slova veřejných prostranství doplníme: …  městem 

Přerovem, jeho organizacemi a smluvními partnery. 

To rada dělat může. Dává to smysl. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Možná to smysl dává, může si zastupitelstvo vyhradit pravomoc k něčemu, nicméně nemůže 

zaúkolovat radu, aby hlasovala tak, jak si zastupitelstvo přeje. Můžeme se tím na radě zabývat, 

nicméně nemůžete nás přinutit, abychom hlasovali tak, jak si někteří zastupitelé přejí. 

 

p. Pospíšilík: 

Přál by si, aby se na území Přerova ten Roundup nemusel používat. Má s tím vlastí zkušenost, používá 

ho, není nic účinnějšího na vytrvalé plevele. Pokud to chceme zakázat, tak jedině po dohodě 

s Technickými službami a městem. Takhle plošný zákaz si nedovede představit. Bylo by to pracné       

a finančně nákladné. Plošný zákaz jeho používání není v možnostech města. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Vyzval pana Horkého, že pokud chtějí v tomto návrhu pokračovat, tak by se měl nejprve 

prodiskutovat a vhodně naformulovat, protože absolutní zákaz je naprostý nesmysl, nefungovalo by to, 

navíc rada nemůže zamezit jeho užívání. Na to nemá pravomoce. Může vydat vyhlášku, ale nemůže 

zamezit. 

Diskusemi na toto téma s panem Horkým strávil poměrně hodně času, řešili spoustu aspektů, ke 

kterým se oni v zásadě nikdy nevyjádřili. Vyzýval je k diskusi, ke které se také nevyjádřili a znovu 

tady máme silový návrh hned teď absolutně zakázat. 

K zavedení do pachtovních či nájemních smluv – dnes ráno byl nahrán nový materiál, který obsahuje i 

vyjádření odboru právního, který říká, že do pachtovních smluv to zavést můžeme, na druhou stranu 

říká, že je to nevymahatelné a neprokazatelné.  

Všechno co řekl minule, platí stále. Všechny jeho připomínky jsou stále, protože stále nebyly 

zodpovězeny.  

 

Mgr. Netopilová: 

S politováním musí říct, že v našem městě mají největší úspěch zaběhnuté postupy, velká opatrnost, 

snaha nikoho neznepokojit, v tomto případě Agrofert, který má na glyfosátech určitě velký zájem. 

Protože glyfosát vůbec není jedovatý a když tak jenom trošičku, tak proto asi v USA probíhají soudy, 
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Rakousko patrně jako první země Evropské unie je úplně zakáže, protože bylo zjištěno, že způsobují 

úbytek polního ptactva a některé studie ukazují, že se projevují i na genetice člověka. 

Chápe pana Střelce jako ředitele technických služeb, že jeho pozice je velmi složitá, a že lidé, kteří 

vykonávají postřik Roundupem nebo sečení trávy, tak se těžko předhánějí vtom jak chránit životní 

prostředí, ale to neomlouvá technické služby, že se stříkají celé chodníky, nejen spáry. Stříká se 

chodník na Lipnické ulici, po kterém nikdo nechodí. 

Štve ji tupé plnění úkolů. 

Následujme progresivnější města, minimálně přemýšlejme o tom, že čím méně chemie v životním 

prostředí, tím lépe.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Štve ho, že paní Netopilová naznačuje spojení mezi Agrofertem a zájmem na používání Roundupu.  

 

Ing. Prachař: 

Když vidí zarostlé kruhové objezdy půlmetrovým plevelem na třídě 17. listopadu, kolem chodníků       

a pracovníky technických služeb, jak klečí na cestě a motyčkou plevel odstraňují, tak je to za hranou 

bezpečnosti. Diví se, že tam ještě někoho nepřejeli. 

Určitě se nebavíme o tom, že poletí vrtulník a bude sypat chemii na celé město. Bavíme se o lokálních 

aplikacích, které mají vyřešit stav, kdy je to na úkor bezpečnosti pracovníků. 

 

Ing. Galeta: 

Kolem města to zemědělci rozlévají po cisternách a my se tady bavíme o desítkách listrů, které se 

použijí ve městě. Bavíme se o znečištění životního prostředí, které není takového kalibru. Daleko více 

ho trápí automobily, kde jsou aromatické uhlovodíky. Nárůst rakoviny z výfukových plynů je 

mnohonásobně větší. Bavíme se o tom, že bychom zakázali vjezd automobilům do Přerova? Že 

bychom užívali jenom elektromobily? Nebavíme. Můžeme říct používání mobilních telefonů. 

Elektromagnetický smog způsobuje rakovinu mozku.  

Ke glyfosátům – měli bychom jednat o tom, abychom dodržovali dávky, aby se nepoužívaly příliš 

často.  

Ti co mají zahrádky tak ví, že bez chemie se neobejdou. Je to jediný chemický prostředek, který zničí 

kořenový systém rostliny. 

Tomu, kdo vymyslel glyfosát by dal Nobelovu cenu, protože nic lepšího ještě nikdo nevymyslel. 

 

Ing. Střelec: 

V letošním roce technické služby reálně omezily použití glyfosátu.  

Po dohodě s odborem majetku vznikl návrh sečení. Někteří občané se stěžují na nesečení ploch, 

protože je nárůst klíšťat a alergií. 

Technické služby čistí i krajské a státní komunikace, a když týden dopředu dáme blokové čištění na 

ulici Dvořákova, která byla zarostlá, po 7 dnech tam přijedou pracovníci a je tam 30 aut a my nejsme 

schopni to ani odtáhnout. I toto je vizitka, jak se k tomu občané staví. Ptá se, co občané chtějí a jak 

přispívají k tomu, aby bylo méně plevele. Tím, že tam nechají auto a neodjedou ani na půl dne, aby se 

ten plevel očistil. 

 

p. Marek Dostál: 

Pan Galeta ještě zapomněl na hormonální antikoncepci, což je taky chemie. I díky chemii a 

chemoterapii jsou někteří z nás naživu. 

Jaká by byla vymahatelnost při schválení usnesení? Chcete vymyslet tabulku pokut? Prokázat použití 

Roundupu je problematické. 

 

Mgr. Netopilová. 

Je cenné, že se o těchto tématech vůbec mluví. Po vystoupení pana Galety má pocit, že je to horší, než 

si myslela. 

Pochválila pana Střelce, protože už jen to, že přemýšlí o alternativních způsobech čištění chodníků je 

důležité. Moc ráda se zúčastnila té předváděcí akce.  

Sečení trávy – možnost osvěty, lidem opakovaně a trpělivě vysvětlovat. 
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p. Pospíšil: 

Pan Galeta řekl svůj názor, ale není to názor klubu. On s ním nesouhlasí.  

 

Ing. arch. Horký: 

Měli bychom ovlivňovat věci, které ovlivňovat můžeme a pokud škodí našemu zdraví, tak tím spíše. 

Můžeme ovlivnit to, co dělá město, jeho organizace a smluvní partneři. Tyto látky mají zhoubný vliv 

na životní prostředí v tom nejhorším slova smyslu, zvláště v kombinaci s jinými látkami, které se 

používají. 

Cítí, že je možná podpora alespoň k omezení užívání glyfosátů, proto navrhl hlasovat po jednotlivých 

bodech usnesení. 

 

Vojtěch Pikal, poslanec zvolený za Olomoucký kraj: 

Zastal se chemie, nemyslí si, že všechna chemie je špatná. 

Vyjádřil se, jestli tato látka je nebo není karcinogenní -  Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ji 

v roce 2015 klasifikovala jako pravděpodobně karcinogenní pro člověka, to by mělo být pro nás 

poměrně jasné vodítko. 

Noční směny vyvolávají stres a je známé, že větší zátěž organismu pravděpodobně vede ke tvorbě 

rakovinotvorných nádorů. Podobně jsou zařazeny práce jako kadeřnice. 

Tady je přesvědčení o tom, že každý plevel musí být okamžitě zničen. Je přesvědčen, že likvidovat ve 

městě zeleň, sekat často a na krátko není cesta vpřed. Dlouhodobě bojujeme s tím, že nám z krajiny 

mizí voda a zeleň ať už má podobu plevele, přičemž plevel je jen to, co zahrádkář nazve, rostlinu, 

kterou nechce mít na své zahrádce, takže je na nás, co klasifikujeme jako plevel a co ne. 

Lze zahradničit bez používání chemie nebo glyfosátů. Má s tím zkušenost. Záleží, jestli chcete mít 

chodníček v zahrádce zarostlý, nebo ne. Jemu plevele nevadí.  

V rámci využívání tohoto vysušovacího herbicidu nutně dochází k tomu, že z města nám uniká voda, 

zhoršuje se nám životní prostředí. 

Bavíme-li se o karcinogenitě pro člověka, musíme se bavit o karcinogenitě a nebezpečnosti pro ostatní 

tvory, kteří se vyskytují ve městě. Pejskaři by byli rádi včas informovaní, po jakém chodníku psa 

vedou. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Celá řada věcí, které pan Pikal zmínil, se už dělá a řeší. Pan Střelec potvrdil, že se snižuje množství, ne 

všude je potřeba to aplikovat a tam kde se to aplikuje, tak se to označuje. Používáme mobilní aplikaci 

mobilní rozhlas, kdo je do ní přihlášen, dostává předem informace, kde a kdy bude tato látka 

aplikovaná. Určitě to není tak, že bychom se stavěli na stranu glyfosátů, to určitě ne. 

Rozumná prevence je vždy na místě. 

Hlavní věc, o kterou se vede spor, je v tom, že tak jak jsou navržena ta usnesení a to, co je požadováno 

těmi usneseními, je nereálně, neprokazatelné a nevymahatelné. O tomto je ta diskuse, tak to vnímá. 

Pana Horkého několikrát na internetových diskusích ujišťoval, že se tím opravdu vedení města zabývá. 

Sama paní Netopilová dala za pravdu a poděkovala panu Střelcovi, že se tím zabývá. Ani tady, ani na 

internetu nelže, opravdu se tím zabývají a rozhodně by nikoho tady nenapadlo bezmyšlenkovitě tady 

rozlévat litry a stovky látek, které by potenciálně mohly být nebezpečné. 

Zopakoval, rozumně použití a rozumná prevence. 

 

 

Hlasování o návrhu pana Horkého (hlasovat o bodu 1 usnesení): 17 pro, 12 se zdrželo, 4 

nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování o návrhu pana Horkého (hlasovat o bodu 2 usnesení): 9 pro, 7 proti, 14 se zdrželo, 3 

nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

Hlasování o návrhu pana Horkého (hlasovat o bodu 3 usnesení): 8 pro, 7 proti, 16 se zdrželo, 2 

nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 



60 

 

 

283/7/10/2019 Stanovisko města Přerova k záměru průplavu Dunaj – Odra - Labe 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, zastupitel města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

 

1. se připojuje  nepřijalo návrh usnesení připojit se k „Memorandu starostů obcí k záměru 

průplavu Dunaj – Odra – Labe“ a pověřit primátora města jeho podpisem. 

 

2. deklaruje svůj negativní postoj k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Paní senátorka ho oslovila, aby připojil svůj podpis k petici starostů. Odmítl to, protože pro Přerov 

trasa kanálu žádné negativní územní dopady nemá, protože je kanál veden až za trasou dálnice. 

Má vyjádření doktora Hrkala, který je odborník na problematiku vodního hospodářství a který 

v komentáři uvádí: „kanál bude mít přesně opačný dopad, než kterého se starostové obávají. Jinými 

slovy přispívá k řešení jejich problému, místo aby jej prohluboval. Podobně jako přehrady i kanál 

vytváří detenci vody. V krajině zadržený objem vody však nevytváří na úkor vody ve vodním toku, 

napustí se vodou v období srážkově bohatém a obsahuje tedy vodu, která by jinak bez užitku odtekla. 

Voda v kanálu je identické kvality jako v povrchovém vodním toku. Pokud tedy zdroje pitné vody 

neohrožují vodní toky, nemůže na ně mít vliv ani samotný kanál. Kanál také nemůže mít významný 

negativní dopad na režim podzemních vod. V principu mohou nastat dvě varianty zásahu do krajiny. 

Při prvním hladina v kanálu bude v úrovni okolních vodních toků, a kanál bude mít propustné stěny. 

V takovém případě kanál simuluje chování přírodního vodního toku. V krajině představuje regionální 

drenážní fázi, kam odtéká okolní podzemní voda. Tak funguje většina řek a potoků a nikoho nenapadlo 

obviňovat řeku ze ztráty vody v místní studni. Pokud budou stěny kanálu zahloubeny, pak se jedná o 

hloubku do 4 metrů pod terénem, což je běžná hloubka hladiny mělkých kvarterních zdrojů například 

řeky Moravy. Dno kanálu tedy zůstane nad hladinou podzemní vody a na režim podzemních vod 

nebude mít žádný dopad. Druhý případ nastane, když kanál bude veden v úrovni terénu, případně nad 

ním. Pak, aby byl schopen vodu vést, bude muset mít nepropustné dno a stěny. Jeho vliv na okolní 

vodní režim tím pádem není žádný. Ve vybraných případech však může mít i dopad pozitivní. 

V případě přebytku vody v kanále může voda přetékat jeho boky a vsakovat se do podzemí, nejčastěji 

do okolních kvarterních sedimentů. Tento proces se nazývá umělá infiltrace, při kterém se povrchová 

voda s rychlým tokem mění v podzemní s delší dobou zdržení v krajině. Dopad kanálu na zdroje 

podzemních vod je v takovém případě pouze pozitivní. Autoři memoranda se obávají o osud pitných 

vod na přerovsku, ale nijak hrozbu nekonkretizují, takže na ni nelze ani konkrétně reagovat, čeho se 

bojí, ohrožení jakosti - jak by ke zhoršení kvality mohlo dojít. Zztráty vydatnosti, poklesu hladiny – to 

by kanál musel vodu tovačovských jezer odvést.“ 

 

p. Pospíšilík: 

Mrzí ho, že tato možná budoucí stavba je zneužívaná obecně v republice k politickému boji. To je 

podle něho špatně. Když se podíváme na státy Evropy, kolik procent růstu ekonomiky nebo 

hospodářství je založeno na dopravě na lodích, ať už je to vnitrostátní nebo mezinárodní doprava. 

V Německu se staví stovky kilometrů kanálů. To nemluví o Holanďanech a dalších.  

Je podporovatel kanálu, protože si myslí, že je to do budoucna ekonomický přínos. Nemluví jen           

o přínosu, co se týká dopravy. 

Baťův kanál byla v podstatě mrtvá záležitost a kolik tam dnes pluje lodí. 

Je příznivcem této stavby. V žádném případě nevidí negativa, jak se mluví tady. 
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RSDr. Nekl: 

Kdo je trochu pamětník, tak si pamatuje, že v tomto městě už mohla být vybudovaná spousta věcí, ale 

vždycky se našla petice, nebo se chodilo. Nemáme letiště, dálniční obchvat se staví tam, kde se měl 

stavět obchvat v 80 a 90 letech. Naštěstí jsme zachránili teplárnu a naštěstí je tady chemička, která se 

ekonomicky vzpamatovala.  

Jestli se připojíme politickou deklarací k tomu, že my zase něco nechceme, oni to možná nakreslí o 15 

kilometrů dál, tak když se to nebude stavět, nebude tu několik tisíc pracovních míst a další využití, 

které ten kanál může přinést. 

Je podporovatel kanálu. Ono se to ale plánuje už 200 let a pořád se nikdo nemůže domluvit. Labe je 

velmi problematické. Možná budeme jedna z křižovatek dopravy, kdy už tady konečně bude dálnice, 

možná se tady bude létat a možná se náš region ekonomicky zvedne. 

Dnes dělat politické proklamace na základě dvou nebo tří proveditelných studií, ještě na to nemáme 

peníze, nejsou dohody, souhlasí s panem Pospíšilíkem, západní Evropa vybudovala spoustu vodních 

kanálů za poslední desetiletí. 

Materiál dostali na poslední chvíli, v klubu se o tom nebavili. Je zásadně proti tomu, abychom nějakou 

politickou deklaraci přijímali.  

 

Ing. Galeta: 

Vyslovil svým názorem podporu kanálu Dunaj – Odra – Labe. Ten projekt ho fascinuje, je to 

překrásně naprojektované dílo. Pravděpodobně dokončení díla se nikdo z nás nedožije.  

Prvně se o tomto projektu dočetl v knize od Tomáše Bati. Je to dílo, které když se podaří, tak to bude 

něco úžasného. Teď si připadá jako Děti země, které někdo nutí podepsat panflet zrušme to, je to 

nesmysl. Žádný nesmysl to není, je to krásný projekt.  

Kanál už je naprojektovaný, jsou tam územní rozhodnutí, kde je zakázaná zástavba. Ten kanál je 

veden přes spoustu lukrativních pozemků. 

Pokud plán existuje a to území je chráněné proti zastavění, protože by se to muselo draze vykupovat, 

tak by se v žádném případě k tomu nepřipojoval, protože to je šlendriánství nejvyššího kalibru. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nepochopil, proč by město Přerov mělo tuto stavbu odmítnout. 

V materiálu se píše, že město Přerov by se mělo stát největším vnitrozemským přístavem Evropy. Ono 

je to možná utopie, o tom můžeme polemizovat, ale proč bychom tomu bránili? Speciálně, když pro to 

nemusíme nic udělat. 

Má dotaz na pana Horkého – materiál byl nahrán na poslední chvíli tak, aby ho zastupitelé dostali 

v pátek. Na stránkách Pirátů čte zprávu o tom, že to budou navrhovat s datem 7.8. On nepředpokládá, 

že by se za ty 3 týdny objevilo něco nového na téma studie proveditelnosti. Může pan Horký vyvrátil 

jeho dojem, že to bylo zcela účelově předloženo na poslední chvíli. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Program byl nahrán zcela v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. Podle článku 8, písmeno c1. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pan primátor odpověděl za něho. 

Tisková zpráva je jedna věc, ale zpracovaný materiál prošel nějakým vnitřním připomínkováním. V té 

době nebyl v této podobě na světě a trvalo nějakou dobu, než se dopracoval, a proto byl donesen na 

úřad ve čtvrtek a v pátek byl nahrán do podkladů pro zastupitele zcela v souladu s jednacím řádem.  

Je přesvědčen, že se jedná o krásný projekt, krásné obrázky, které naštěstí zůstanou navždy na papíře. 

Je mu líto těch financí, které se do těchto obrázků dále valí.  

Náklad jednoho kilometru kanálu a jednoho kilometru vysokorychlostní železnice je iks násobek. Za 

cenu 600 miliard můžeme krajinu změnit úplně jinak a zadržet mnohem více vody než jeden úzký 

kanál.  

My nejsme schopni dokončit jednu dálnici. 

Má obavy o udržitelný rozvoj a udržení stávajícího standardu přírody a životního prostředí. Je 

přesvědčen o tom, že kanál tomu nepomůže a jen odčerpá veřejné finance.  

Kanál nám město výrazně rozděluje, oddělí Popovice, Čekyni a další části. 
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Vnímá velkou škálu negativ, včetně kvality vody v kanále. 

Je silně nedoporučováno, aby byly povodňové vody vedeny právě kanálem.  

Je přesvědčen o tom, že kanál nikdy nebude, a že je potřeba tomu napomoci, aby se přestaly 

vynakládat veřejné prostředky na nesmyslný projekt.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Materiál si odporuje. Na jedné straně říká, že projekt je megalomanský a zároveň, co všechno způsobí. 

Co se týká kvality vody, vliv na podzemní vody, pro něj pan docent je větší kapacita, než paní 

Seitlová. 

 

Ing. arch. Prachař: 

Nejsme tady takovými odborníky, abychom se dokázali přiklonit k názoru toho či onoho akademika. 

My tady nejsme od toho, abychom přijímali rozhodnutí, jestli ten kanál chceme nebo nechceme.  

Studií na úspěšnost proveditelnosti kanálu Dunaj – Odra – Labe bylo zpracováno víc než 50. Ta 

poslední spolu s programovým prohlášením vlády za 26 milionů poprvé prokázala, že některé úseky je 

možné za určitých podmínek realizovat. Bavíme se o současném záboru území, které je vyčleněno. 

Není možné rozšiřovat aktivity obcí, dotýkající se trasy. 

Pan primátor říká, že Přerova se to nedotýká. Měli bychom mít solidaritu s těmi, kterých se to hodně 

dotýká. Obec Rokytnice má z jedné strany dálnici a z druhé vysokorychlostní trať. 

Jaká voda tam poteče a kde se ta voda vezme? Dnes se přečerpává voda z Mohanu do Dunaje, aby 

byly splavné řeky a je stanovené sekundové množství vody, které se může přečerpat. Obává se, že nám 

nikdo tu vodu neposkytne. 

Zábor půdy, nikoliv ostatní půdy, ale zemědělské půdy, které ubývá. Neumíme postavit chodník          

a dokončit za 25 let dálnici kolem Přerova a bavíme se o kanálu, který bude propojovat 3 moře.  

Dal protinávrh - hlasovat o bodu 1 usnesení, zda město Přerov se připojí k Memorandu dotčených 

obcí.  

Vše ostatní je mimo rámec. Můžeme diskutovat a výsledek to nebude mít naprosto žádný. 

Je přesvědčen, že ani naši pravnuci se toho nedožijí. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

My se nedožijeme ani zahájení té stavby.  

Navrhl ukončit diskusi a hlasovat o předloženém materiálu. 

 

p. Marek Dostál: 

Pan Horký zapomněl zmínit, že tu panuje obava, aby nám na tom kanále neřádili Piráti. 

 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse:  24 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 4 nehlasovali, 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan poslanec má právo vystoupit, přesto, že jsme diskusi ukončili.  

 

Vojtěch Pikal, poslanec za Olomoucký kraj: 

Zaznělo tady, že kvůli tomuto kanálu je dlouhodobě stavební uzávěra ve spoustě měst a obcí. Ptá se 

tedy, jestli raději chceme dotovaný kanál, nebo zástavbu na lukrativních pozemcích pro další rozvoj 

měst a obcí. To je možná ta debata, o kterou se jedná, protože nikdo z nás nevěří, že za našeho života 

se kopne do země. Ta debata je virtuální a kvůli ní jsou blokovány možnosti rozvoje obcí v tomto kraji 

a jinde. Nebudujeme stát pro 70 milionů lidí, ČR je zhruba tak velké jak může být a musíme se bavit o 

tom, co naši republiku trápí nejvíce a to je vysušování krajiny, zemědělské půdy, přemnožení hrabošů, 

umírající čápi. Nějaké plány kanálu, který by skutečně odváděl vodu nebo byl takovým zásahem do 
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krajiny, který by jednoznačně předělil současné toky, to není podle něho cesta dopředu, takže je lépe 

uvolnit současné zábory a soustředit se na reálnější projekty. 

 

 

Hlasování o návrhu pana Prachaře (hlasovat pouze bod 1 usnesení):  25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 

1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Hlasování o bodu 1 usnesení:  4 pro, 17 proti, 12 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 

omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU. 
 

 

Ing. Prachař: 

Seznámil s možností rozvoje letiště Přerov – Bochoř. Připomenul, že od roku 2015 s bývalým 

vedením se aktivně účastnil jednání na ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci vytvoření 

průmyslové zóny. Letiště v současné době je rozdělené na 3 zóny. Jedna je vojenské letiště, druhá jsou 

záležitosti blízké armádě a třetí jsou komerční zóny. Čtyři roky jsme jednali o průmyslové zóně, stát 

vynaložil nemalé finanční prostředky na to, aby odstranil domy pro tehdejší stíhačky MIG, vložilo se 

tam několik stovek milionů, nicméně ten záměr není dotažený do konce a vláda nerozhodla do 

současné doby o zřízení průmyslové zóny. Bez ní není možné pokračovat dál. Byly dokončeny 

pozemkové úpravy, což je další pozitivní věc. 

Seznámil s prezentací – před 4 roky přišel výrobce letadel s návrhem investovat v Přerově a vytvořit 

firmu na výstavbu letadel. Představil společnost, která vyrábí zmíněné druhy helikoptér. Je to 

pětimístná lehká helikoptéra, poháněna dvěma motory. Je potenciál pro vznik letecké školy pilotů 

dvoumotorových letadel. Důležité je, že 67% komponentů je české výroby, jedná se o český výrobek. 

Je předpoklad zaměstnat 200 lidí, ne do montovny. Je to oživení letiště. 

Přínos pro město – je to prestiž města, je to asi 200 až 300 pracovních míst, zvýšení kupní síly 

obyvatel.  

Navrhl usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání bude usilovat po zhlédnutí prezentace 

investora o prohlášení průmyslové zóny vymezené části letiště, podporuje zájem o vybudování 

výrobny letadel v prostoru letiště Přerov – Bochoř včetně doprovodných aktivit souvisejících se 

zvýšením nabídky pracovních míst, posílení prestiže města a zvýšení kupní síly občanů. Město 

poskytne prostory pro otevření letecké školy dvoumotorových letadel. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Navrhl úpravu usnesení pana Prachaře: poslední větu vyškrtnout a nahradit: Statutární město 

Přerov vytipuje vhodné nebytové prostory k užívání k výše uvedenému záměru. 

Je to navrženo po vzájemné dohodě s panem Prachařem. 

 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz na pana Záchu:  

 jaká je situace kolem Chemoprojetku? 

 Jak to vypadá s budovou Čechova 43, jestli je už převedené na nového vlastníka, jestli je 

zaplacená pokuta státu. 

Dotaz na Ing. Navrátila: 

 Jak to vypadá s plněním harmonogramu výstavby dálnice D1 Lipník – Přerov, průpich            

a mimoúrovňové křížení v Předmostí? 
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p. Ondrůj: 

 Pasáž - přesto, že zná stanovisko zastupitelstva, nevzdává se a seznámí zastupitele s možností 

její revitalizace. Minulé pondělí se u náměstka Záchy sešel s většinovým vlastníkem Pasáže. 

Z jednání byla zřejmá jeho pasivita, a pokud chceme mít Pasáž hezkou, musí být aktivita na 

naší straně. Proto navrhl: uložit radě zajistit zanesení průchodů Pasáží mezi účelové místní 

komunikace pro pěší. Důvodem je zajištění průchodnosti Pasáží a možnost ovlivnění její 

čistoty. Technické služby nám jistě budou v tomto nápomocné. 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Václavíčková: 

 Navrhla radě, aby následné projekty a investiční akce byly připravovány s ohledem na využití 

ekologických prvků, jako například zelená střecha, zelené fasády, nízkoenergetické stavby 

vedoucí k řešení a eliminaci nepříznivého stavu přírodního prostředí na území města Přerova. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dotaz - zajímá ho téměř dokončené školní hřiště Za mlýnem, kdy zaregistroval slova paní 

náměstkyně, že byl požadavek a velký tlak, aby nebylo otevřeno veřejnosti. Na druhou stranu 

se dočítá v zápisech z předchozích zastupitelstev, že tam bude pronájem alespoň tenisových 

kurtů. Tak ho zajímá, jak to tedy bude, protože to byl jeden z argumentů, kdy se z opravy za 9 

milionů vyklubala oprava za 23 milionů, tedy spíše investice. Zajímá ho, zda hřiště bude 

přístupné veřejnosti a v jakém rozsahu. 

 Prosba – městská společnost Teplo Přerov má sekci O nás – tam jsou životopisy členů 

představenstva, osob, které už členy představenstva nejsou, naopak tam nejsou životopisy 

těch, kteří jsou členy představenstva. Poprosil o nápravu. Stejné je to i v dozorčí radě. 

 Pan zastupitel Marek Dostál deklarovat, že odstoupí v případě, že bude odsouzen                      

i podmínečně. Chce se zeptat, jestli na tom stále trvá a pokud nechce odstoupit z funkce člena 

zastupitelstva má za to, že by bylo na místě, aby alespoň rezignoval na funkci člena školské 

rady základní školy U tenisu. To není úplně slučitelné s naznačeným morálním kreditem. 

 Prezentace – zajímá ho záležitost jeho osobní registrace stránek Sportoviště Přerov. Stránky 

Sportoviště jsou celkem fajn, akorát ta webová adresa je wwwsportoviste-prerov.cz 

To ho zaujalo. Proto zkusil stránky Sportoviště bez pomlčky a stránky evidentně existují. 

V registru webových adres vidíme, že adresu si zaregistrovala fyzická osoba Marek Dostál dne 

27.11.2018. Je to taková hokynářská metoda, předpokládal by, že ty stránky si zaregistruje 

spíše společnost, nebo pokud je tedy zaregistroval, aby je někdo nevyfoukl, tak je třeba té 

společnosti prodá za cenu toho registračního poplatku, který je v řádu stovek korun. Evidentně 

se o tom buď nejednalo, nebo se nedomluvili, tak ho zajímá, za jakým účelem to existuje, 

zdali bude pan Dostál provozovat vlastní sportoviště a budou mít podobný název. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Odpověď panu Pospíšilíkovi:  

- D1 úsek 137 - tam není v podstatě nic nového. Pořád platí zprovoznění na konci letošního 

roku. Kontrolní dny během prázdnin neprobíhaly, ale tyto informace platí. Byl zprovozněn  

most u Slovnaftu začátkem srpna, ten řidiči využívají. My jsme apelovali na Olomoucký kraj, 

aby byla zvýrazněna změny dopravního režimu, protože už se tam stala nějaká nehoda, 

protože řidiči jezdí po paměti a nedávají pozor. 

- průpich – probíhají demolice, to všichni občané asi vědí. Ty by měly být hotové do konce 

letošního roku. Na podzim ŘSD začne soutěžit zhotovitele na stavbu průpichu samotného. 

Stavba by měla začít na jaře příštího roku. 

- Mimoúrovňové křížení – byla zprovozněna větev V1 ve směru od Zlína na Olomouc. Nyní 

probíhá stavba druhé větve kolem OBI a bude se přemosťovat železniční trať. 
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Mgr. Netopilová: 

 Podnět k Památníku lovců mamutů – letos na jaře tam někdo posprejoval studentské malby. 

Byla tam něco v červenci opravovat a všimla si, že ty tvárnice, ze kterých památník je 

sestaven, že je tam vidět skrz. Možná je zvětralá omítka. Gabiony jsou podivuhodně 

zakončené pokroucenými dráty. Myslí, že by stálo za to se tím zabývat, podívat se na stav té 

stavby. 

Primátor Ing. Měřínský: 

To je podnět na Odbor správy majetku a komunálních služeb. 

 

 

 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Odpověď panu Pospíšilíkovi:  

- budova Čechova 43 – je uzavřená smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že budoucí 

kupující zažádá o změnu územního plánu a tak jak je to ve smluvním vztahu zasmluvněno, tak 

ve chvíli, kdy bude vydán platný územní plán s touto změnou, tak dojde k zaplacení kupní 

ceny. V tu chvíli my porušíme podmínky kupní smlouvy, které jsou mezi městem a státem a 

bude uhrazena smluvní pokuta. 

- Chemoprojekt – jsme v pravidelném kontaktu s tím, že budoucí majitelé zpracovávají 

projektovou dokumentaci. Do konce tohoto roku by chtěli podat žádost o vydání stavebního 

povolení a ve chvíli, kdy bude vydáno stavební povolení, tak dojde k nabytí právní moci, tak 

je naplněna klauzule smlouvy, která je uzavřena a bude vyplacena kupní cena. 

Odpověď na podnět pana Ondrůje: 

- Pasáž - u jednání jste byl. Na posledním zastupitelstvu jsme se usnesli, že budeme znovu 

iniciovat toto jednání. Sám jste slyšel, padaly argumenty jak ze strany nás města, tak ze strany 

většinového vlastníka a je na rozhodnutí zastupitelů. Pokud zařadíme do pasportu, tak bavíme 

se o tom průjezdu Pasáží, o té podlaze, ale samozřejmě nás všechny zajímá to, co jsme 

s panem většinovým vlastníkem projednávali, a to je oprava průchodu. To znamená výloh        

a prosklení. Vyzval zastupitele, aby zvážili svoje kroky z toho důvodu, že ta jednání 

absolvovali v roce 2012, 2013, návrh na usnesení byl předložen zastupitelstvu, zastupitelstvo 

se tehdy neusneslo, znovu se to vrátilo do hry v tomto volebním období, znovu probíhala 

jednání, znovu se stejným většinovým vlastníkem. Dopadla tak jak dopadla a do zastupitelstva 

byl předložen návrh úspornější varianty, to znamená nevykupovat nebytové prostory spolu 

s bytovými domy. Řekli jsme, zkusme jenom ty nebytové, tak abychom mohli opravit. Vy 

sami zastupitelé víte, jak kdo hlasoval. Ten návrh neprošel. 

Odpověď panu Horkému: 

- Odstoupení pana Dostála - zopakoval stanovisko klubu ODS k rozsudku, který je 

nepravomocný. Ctí rozhodnutí, které udělali v době, kdy tato kauza vypukla a další posun 

bude ve chvíli, kdy bude vydán nějaký pravomocný rozsudek. 

 

 

 

 

MUDr. Slováček: 

Požádal zastupitele o shovívavost a trpělivost. Požádal o revokaci usnesení k bodu 8.5 Žádost               

o poskytnutí individuální dotace Karate Přerov, abychom přijali nové usnesení, kdy schvalujeme 

individuální dotaci ve výši 50.000 Kč. V mezidobí se podíval třeba jenom na letenky Praha – Tokio 

v daném termínu a jenom zpáteční letenka vychází 25 až 27 tisíc korun. Myslí si, že tady dnes na 

různých dotacích a investicích schválili statisícové sumy, schválili příspěvek 60 tisíc korun na církevní 

mateřskou školu, i když nejsou naplněny na 100% kapacity městských mateřských škol a tady jsme 

nebyli ochotni dát navíc pouhých 25 tisíc korun. Poprosil o revokaci usnesení a přijmutí nového 

usnesení. Myslí si, že děti, rodiče i trenéři si to zaslouží a že by měli cítit ze strany města příznivé 

gesto, že oceňujeme tu snahu a to, čeho dosáhli.  
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p. Marek Dostál: 

Odpověď panu Horkému: 

- myslí si, že pan Horký má dva tituly a ví, co je to nepravomocný rozsudek.  Víc k tomu 

nemusí říkat. Není to pro něj jednoduché, těžko se člověk obhajuje, když člověk, který ho 

nařkl se ani neukáže u soudu. To je věc samozřejmě pokračování toho soudního procesu. 

- doména Sportoviště – registroval úplně na začátku, když se Sportoviště chystala proto, aby 

žádný spekulant nemohl doménu využít. Do dnešního se nedomluvili a ani nic nepožadoval po 

Sportovištích, a jelikož on i pan Hýzl měli dost práce, tak pan Hýzl zaregistroval doménu 

s pomlčkou. 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Titul inženýr architekt je jeden titul, nikoliv dva tituly. 

 

Ing. Galeta: 

Existuje presumpce neviny, kterou on osobně ctí. Přál by si, abychom ji tady na půdě zastupitelstva 

ctili všichni, pokud všichni víme, co to je. Pokud to někdo nectí, tak podle něho je to hulvát. 

 

 

 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Reakce na pana Slováčka – církevní mateřská škola – máme naplněné kapacity mateřských školek. 

V důvodové zprávě je uvedeno těch 66 míst, to je v případě, že bychom překročili maximální limity, 

to je 24 dětí na jedno oddělení. To jen aby pan Slováček nepoužíval lichou argumentaci, nicméně mu 

nebrání, aby podpořil karatisty. Jenom neargumentujte, že jsme církevní školce přislíbili 60 tisíc na 

úkor našich městských dětí. To ne.  

Dotace pro Karate – co se týká nákladů, ano ty letenky jsou obrovsky drahé. Ve své žádosti odhadují 

pobyt na 50 tisíc na jednoho. Osobně to projednával jak s odborem, tak na komisi školství. Musí držet 

linii, kterou celou dobu zastává. Nemůže pro dotaci zvednout ruku. 

Pozval seniory na Senior sympozium, které se bude konat 3.10. v hotelu Jana. Dopolední program je 

otevřený pro všechny. Odpolední je omezen kapacitou sálu, to znamená pro 650 účastníků. Zájemci si 

mohou zarezervovat lístky, vydávat se budou 9. září v Městském domě. 

 

 

Pan Tomáš Kolařík, občan Přerova, nyní bydliště v Praze: 

Požádal, jestli on a jeho kolega pan Skalický mohou vystoupit. Jsou zde po dohodě s ministrem 

dopravy Vladimírem Kremlíkem. Chtějí vystoupit k bodu vodního koridoru. 

 

 

Procedurální hlasování (vystoupení pana Kolaříka): 31 pro, 1 proti, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Pan Kolařík: 

Seznámil s prezentací – Vodním koridorem se zabývají spoustu let. Ukázal, jak by vodní koridor 

vypadal v krajině. Nejedná se o betonová koryta, jsou tam doprovodná opatření, tůňky, mokřady. Od 

80. let jsou velké protesty proti vodním stavbám. Ukázka vodního koridoru v Polsku, kde přibližně 15 

kilometrů je vybudovaných a průřez, jak by koridor vypadal v naší rovinaté krajině. Zábor půdy – celý 

vodní koridor ve své délce by měl zábor zemědělské půdy zhruba 50 km2.  Otázka – kolik zádržných 

prostorů máme k dispozici v Olomouckém kraji? Kromě Plumlovské přehrady žádný. Na řece Bečvě 

je to několik malých přehrad. Můžeme řešit převádění vody mezi jednotlivými povodími. Ministerstvo 

zemědělství tuto možnost velice podporuje. Ukázka typické plavební komory s přečerpávací 

elektrárnou v Německu. Protipovodňová ochrana – ano je nedoporučovaná, ale běžně evropské státy 

plavební kanály používají k protipovodňové ochraně. Dnes měli jednání v Troubkách, jsou tam rádi za 

jakoukoliv stavbu, které ochrání region. Konkrétně úsek mezi Bečvou, od Přerova po Kroměříž může 
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být jeden z pilotních projektů, který může významně pomoci s napojením Baťova kanálu na Přerov. 

To je jediná cesta, jak Přerov napojit. 

 

 

Procedurální hlasování (vystoupení pan Skalického): 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Pan Jan Skalický předseda Asociace Dunaj – Odra - Labe: 

Poděkoval zastupitelům za to, jak dnes hlasovali, že tomuto projektu dávají zelenou. Vodní koridor 

Dunaj – Odra – Labe je vládou připravovaný projekt, byla zpracovaná studie proveditelnosti za 24 

milionů, kterou ministerstvo dopravy zpracovalo. V tuto chvíli po meziresortu se dá očekávat, že 

v listopadu bude vládou prohnán tento materiál a budou stanoveny priority. Dunaj – Odra – Labe není 

betonové koryto, je to systém, který řeší zadržení vody v krajině a protipovodňovou ochranu. Dunaj – 

Odra – Labe je 400 kilometrů krát 50 metrů krát 4 metry zádržný prostor a kolem něj 2,5 krát přibližně 

tolik zádržných prostor, co se týká kapacity. Na Vltavské kaskádě je 1,3 miliardy kubíků zadržené 

vody, proto Praha nezná vodní nekomfort. Na Moravě není vybudovaná infrastruktura na zadržení 

vody v krajině. Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe je nejlepší řešení zadržení vody v krajině na celém 

území Moravy. Otázka paní Seitlové, jestli Dunaj – Odra – Labe ano nebo ne je špatná.  

Budou pořádat pro české politiky motivační výlet, aby viděli, jako vypadají vodní cesty Evropy. 

V druhé polovině října budou v Troubkách organizovat setkání 4 hejtmanů na Moravě a ministra 

dopravy, ministra zemědělství, starostů. Výsledek jednání musí být, když ne Dunaj – Odra – Labe, tak 

co. A vláda na to bude mít 2 měsíce. Dá se očekávat, že vláda bude postupně zaúkolována, aby 

pokračovala ve vyhodnocení dalších složek vodního koridoru. Studie proveditelnosti za 24 milionů 

hodnotila Dunaj – Odra – Labe pouze v oblasti dopravní a částečně ekologické. Všechny ostatní 

složky se musí prozkoumat. Pan Prachař ví, že 85% financí  může jít z Evropské unie. Do zádržných 

prostor můžeme čerpat až 50 kubíků z Dunaje.  

 

Ing. arch. Horký: 

Vhodné hospodaření se zemědělskou půdou zadrží násobně více vody.  

Nechápe, jak může být ekonomičtější přivádět vodu otevřeným kanálem než postavit trubku. 

 

Ing. Prachař: 

Pan Skalický sám dobře ví, že na to, aby byla stavba financovatelná z fondů Evropské unie tak musí 

být součástí Transit European network. Tenhle kanál, pokud ho jeho informace neklamou, v této chvíli 

součástí není. Nepodsouvejte, že ví, že je to financovatelné. Financovatelnost je velmi diskutabilní. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Odpověď na rozdíly proudění kapaliny potrubím a otevřeným korytem by panu Horkému poskytla 

mechanika kontinua. Rozdíl v tom je a velmi zásadní. 

Je rád, že od začátku tohoto volebního období polevily osobní útoky, i když stále jsou mezi námi 

zastupitelé, kterým doby minulé chybí a snaží se otevírat nesmyslné osobní útoky a podezření, 

například, kdo vlastní jakou webovou doménu. On jich vlastní několik a nepoužívá je. To je naprosto 

standardní postup. 

 

Mgr. Schenk,Ph.D.: 

Poznámka k projektované stavbě, k té vizi – jenom záchranný archeologický výzkum v tom území 

mezi Kroměříží a Přerovem by mohl trvat 10 až 20 let.  

 

 

 

 

MUDr. Slováček: 

Omluvil se za špatnou interpelaci volných míst v mateřských školách. Nechtěl cíleně dezinformovat.  
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Podotkl, že z karatistů, trenérů ani rodičů nikoho osobně nezná, aby nevzniklo podezření, že lobuje za 

kamarády nebo známé. Chce pouze ocenit snahu dětí.  

 

 

 

 

Pan Čechál, občan Přerova: 

Dotaz na radního pro dopravu Ing. Navrátila – souvisí to se stavbou průpichu. V blízkosti 

autobusového nádraží na Kramářové ulici se mají demolovat asi 3 nebo 4 budovy, je tam zavřený 

téměř celý chodník oplocením, lidé nemohou procházet. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat? 

V současné době se demoluje tempem asi 1 cihla za týden. 

Registrace domény – pan Navařík řekl, že je jedno, kdo má zaregistrovanou jakou doménu. Myslí si, 

že to jedno není. Víme, že Přerov nemohl využívat doménu wwwprerov.cz právě proto, že si ji někdo 

spekulativně zaregistroval. Chce se zeptat pana Dostála, zaregistroval si doménu, říká, že to bylo 

nespekulativní, žetím chtěl pomoci Sportovišti Přerov, tak se ptá, jestli když byl tak zaneprázdněn, tak 

jestli nabídne za režijní cenu tuto doménu firmě Sportoviště Přerov, nebo jaké má záměry. 

 

 

 

 

p. Pospíšilík faktická: 

Pan Skalický je požádal o repliku na pana Prachaře ohledně zapojení dopravních cest do evropského 

systému, tak jestli může pan Skalický vystoupit potřetí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Budeme hlasovat, jestli umožníme nad rámec jednacího řádu vystoupit panu Skalickému. 

 

Pan Kolařík prohlásil, že pan Skalický již odešel. Vystoupí za něho. 

 

 

Procedurální hlasování (vystoupení pan Kolaříka): 26 pro, 1 nehlasoval, 6 se zdrželo, 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

Pan Kolařík: 

Co se týká transevropské dopravní sítě - ve vládním usnesení, které se právě připravuje a má být 

projednáno na podzim letošního roku je žádost ministrovi dopravy projednat s Evropskou unií 

zařazení projektu Dunaj – Odra – Labe do transevropské dopravní sítě. Tento proces potrvá přibližně 

dva až tři roky, potom pokud se to podaří, máme podporu Polska a Slovenska, aby minimálně ta 

severojižní větev mezi Dunajem a Odrou byla zařazena do transevropské dopravní sítě. Potom budeme 

moci čerpat většinu finančních prostředků pro tuto stavbu z evropských dotací. Evropská unie 

postupně ořezává dotace a ty zůstanou jen pro ty největší transevropské projekty. 

 

 

 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Odpověď demolice na Kramářové ulici – tento podnět již jednou zaznamenal. Se zhotovitelem tam 

sjednávali nápravu. Zítra se tam osobně půjde podívat, jestli ten průchod je dostatečně široký. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prerov.cz/
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p. Marek Dostál: 

Odpověď občanovi Čechálovi – s doménou žádné záměry nemá. Doménu zaregistroval, je tam 

zablokovaná. Neví, proč zrovna mu, by se měl zpovídat. Žádné záměry s tím nemá. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

Slyšeli jsme tady apel na omezení osobních útoků tak věří, že se to vztahuje i na členy koalice. 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Návrh pana Slováčka na revokaci usnesení individuální dotace pro Karate Přerov. Myslí si, že 

toto hlasování nemá oporu v našem jednacím řádu. Poprosil pana doktora, aby si připravil 

návrh na revokaci usnesení z tohoto zastupitelstva na příští zasedání. 

 

 Návrh pana Ondrůje: 

285/7/10/2019 Podnět zastupitele města Přerova pana Pavla Ondrůje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova  nepřijalo návrh 

usnesení uložit Radě města Přerova zajistit zanesení průchodů Pasáží mezi účelové místní 

komunikace pro pěší. 

 

 

Hlasování: 9 pro, 1 proti, 23 se zdrželo, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Návrh pana Prachaře upravený panem Záchou 

284/7/10/2019 Podnět zastupitele města Přerova Ing. Antonína Prachaře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bude usilovat po zhlédnutí prezentace investora                

o prohlášení průmyslové zóny vymezené části letiště, podporuje zájem o vybudování výrobny letadel 

v prostoru letiště Přerov – Bochoř včetně doprovodných aktivit souvisejících se zvýšením nabídky 

pracovních míst, posílení prestiže města a zvýšení kupní síly občanů. 

Statutární město Přerov vytipuje vhodné nebytové prostory k užívání k výše uvedenému záměru. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 
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286/7/10/2019 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 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování:  33 pro, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 1 omluven (MUDr. Trhlík). 

 

 

 

 

11. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 26. srpna 2019        

ve 22.00 hodin. 

 

V Přerově dne 26. srpna 2019 

 

 

 

                                                                                                                          Ing. Petr Měřínský                                                                                        

                                                                                                           primátor statutárního města Přerova                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Mgr. Jaroslav Hýzl 

                                                                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Ing. Bohumír Střelec 

                                                                                                                      člen Rady města Přerova 

 

 


