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Z Á P I S 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 14. října 2019 

 

PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení, program primátor 

2. Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. 

Ing. Střelec 

3. Informace o činnosti Rady města od 7. zasedání Zastupitelstva 
města, informace z výborů 

 

3.01 Návrh na personální změnu – Kontrolní výbor primátor 

3.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  7. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

4. Majetkoprávní záležitosti  

4.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. 
Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5307/283 a části pozemku p.č. 5307/3, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

4.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova –    pozemků  p.č. 894 a 
p.č. 887 v k.ú.  Henčlov.    

p. Zácha 

4.1.4 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. 
Žeravice                                                                                                                                                                                      

p. Zácha 

4.1.5 Nepeněžitý vklad nemovitých věcí a movitých věcí v majetku 
statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 
Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

p. Zácha 

4.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
2152/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 
(Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí 
pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, 
p.č. 991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a 
úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

4.3.1 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 312/1, p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, 
p.č. 312/16, p.č. 312/17, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

4.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 
pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše 
v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

4.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře p. Zácha 
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4.7.2 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

4.9.1 Požadavky místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou 
komunikace D1 0136 Říkovice - Přerov 

p. Zácha 
Ing. Navrátil 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 14 a 15 Ing. Mazochová 

5.2 Smlouva o úvěru - fixace úrokové sazby Ing. Mazochová 

5.3 Obecně závazná vyhláška č.../2019 o evidenci označených psů a 
jejich chovatelů 

Ing. Mazochová 

5.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 
(Přerovská internetová televize) 

primátor 

5.5 Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 
dobrovolných hasičů Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 
ks hadic "D" 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Memorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje primátor 

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

primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Dohoda akcionářů o společné strategii Ing. Mazochová 

7.2 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné 
zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí 
ČD, Přerov-Předmostí“ 

Ing. Mazochová 

8. Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu 

Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy 
Němcové 16  

Mgr. Kouba 

9.2 Předání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření 
Základní škole Přerov, Želatovská 8  

Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020. primátor 

10.2 Obecně závazná vyhláška č. .../2019, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 
3/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 

primátor 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených presenčních listin 

 

 

Omluveni:        Mgr. Jaroslav Hýzl 

      Ing. Antonín Prachař 

 

      

Hosté:      dle předložených presenčních listin 

 

 

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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

zastupitelů ve střetu zájmů ve vztahu k projednávaným materiálům. Konstatoval, že v souladu 

s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů, je místnost zasedání zastupitelstva snímána kamerovým systémem za účelem přímého 

přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu ze zasedání.  

Zasedání bylo řádně a včas svoláno. 

Ze zasedání se omluvil p. Hýzl a p. Prachař, později se dostavili p. Nekl a p. Trhlík. Bylo přítomno 31 

zastupitelů, což je nadpoloviční většina, proto je zasedání se schopno právoplatně usnášet. 

Konstatoval, že Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 26.8.2019 je ověřený a 

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

za schválený. 

Písemné pozvání na zasedání bylo zasláno všem členům zastupitelstva města, bylo řádně a včas 

svoláno v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích,  informace o konání zasedání byla 

zveřejněna na úřední desce dne 4.10.2019. 

Dále informoval, že dle jednacího řádu článku 8 písmene c1) byl program rozšířen o body: 

 

3.01 „Návrh na personální změnu – Kontrolní výbor“ 

 

4.1.5 „Nepeněžitý vklad nemovitých věcí a movitých věcí v majetku statutárního města Přerova do 

základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s.“ 

 

4.1.6 „Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního 

města Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 

(Čechova 43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 2153/5 a p.č. 

2155/1, vše v k.ú. Přerov“  
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4.9.1 „Požadavky místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou komunikace D1 0136 Říkovice – 

Přerov“ 

 
Zeptal se, zda má někdo další pozměňující nebo doplňující návrh k programu 8. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. Konstatoval, že nemá. 

Za ověřovatele navrhl p. Navaříka a p. Lapáčka, zapisovatelkou jmenoval p. Kohoutovou. 

 

 

287/8/1/2019 Zahájení, schválení programu 8. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 14. října 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D. a PhDr. Jiřího Lapáčka za ověřovatele zápisu             

8. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař), 

2 nepřítomni ( MUDr. Trhlík, RSDr. Nekl) 

 

 

2. NABYTÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI SERVISNÍ SPOLEČNOST ODPADY 

OLOMOUCKÉHO KRAJE, A.S. 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, Ing. Bohumír Střelec, člen Rady města Přerova. 

 

 

288/8/2/2019 Nabytí akcií společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  

 

a) záměr na přípravu projektu spolku Odpady Olomouckého kraje, z. s., se sídlem Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 04148002, zapsaném ve spolkovém rejstříku 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka L 14333 („Spolek“), na využívání 

zbytkových směsných komunálních odpadů na území Olomouckého kraje, dle důvodové 

zprávy, 

 

b) záměr účast a majetkový vstup statutárního města Přerova do společnosti Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje a.s., akciové společnosti založené a existující podle práva České 

republiky, se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501, 

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 

11088 („Společnost“), 

 

c) záměr vystoupení statutárního města Přerova ze Spolku Odpady Olomouckého kraje podle 

článku VI. odst. 3 písm. a) stanov Spolku s účinky vystoupení ke dni 31. 12. 2019,  

 

d) uzavření Smlouvy o převodu akcií Společnosti mezi Olomouckým krajem, jako prodávajícím, 

a statutárním městem Přerovem jako kupujícím, jež je obsažena v příloze č. 2 a jejímž 
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předmětem je koupě 43.646 ks akcií Společnosti v nominální hodnotě 15,- Kč/akcie za 

celkovou kupní cenu 654.690,- Kč, 

 

e) uzavření Smlouvy mezi akcionáři Společnosti, jež je obsažena v příloze č. 3, 

 

f) následující úpravy rozpočtu: 

   

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  

3725 520 Nákup akcií Servisní společnost 

odpady Olomouckého kraje 

  + 654,690 Kč   

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  po úpravě 

  

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 285 081,1* - 654,7 284 426,4 

3725 210 Využívání a zneškodňování 

komunálních odpadů (akcie 

odpady) 

0,0 +654,7 654,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE:  

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Podala návrh na úpravu usnesení, a to v odst. b) a c) vypustit slovo „záměr“, protože se již nejedná o 

záměr a bod f) je nově upraven dle přílohy č. 6 od odboru ekonomiky. 

 

Mgr. Netopilová 

Sdělila, že je přesvědčená, že tento materiál je natolik důležitý, že jenom k tomuto materiálu mělo být 

svoláno zastupitelstvo úplně zvlášť. V jiných městech proběhly na toto téma semináře pro zastupitele, 

konkrétně na téma vstupu měst či obcí do akciové společnosti. Na některém zastupitelstvu se na tuto 

akciovku ptala, na důvody jejího vzniku, odpověděl jí p. Vrána a to dosti neurčitě. 

Podle ní, zastupitelé mají rozhodovat o něčem, k čemu dostali naprosto nedostatečné materiály. Ze 

studie proveditelnosti mají pouze nějaké shrnutí, ale kompletní studii neviděli. SpP a Piráti si studii 

obstarali, ale i tak tato studie obsahuje spoustu bílých anonymizovaných stránek, údajně kvůli 

obchodnímu tajemství. Je přesvědčená, že pokud mají zastupitelé rozhodovat o tak strategické 

záležitosti, kde půjde o miliardy, pokud se jedná o věc, kdy se město má zavázat dodávat určité 

množství odpadu každý rok, a pokud ne, tak bude pokutováno. 

Pokud se ví, že v r. 2035 v EU má být tříděno, a to i v naší zemi 65% odpadů, 10% může jít na 

skládky a zbytek potom by připadal v úvahu na řešení na spalování, tak záměr akciové společnosti a 

všeho, co s tím souvisí, jde přímo proti legislativě EU a pevně doufá, že i proti legislativě ČR. Protože 

není normální, jestliže se čím dál víc mluví nikoliv o odpadovém hospodářství, ale o oběhovém 

hospodářství, o tom, že každá surovina získaná z odpadů je velmi cenná, jelikož surovin je nedostatek 

a nezvratné změny v přírodě jsou už snad všem jasné, proto se opravdu diví, že v tomto případě 

Olomoucký kraj a teď představitelé města Přerova, předloží materiál, o kterém se vlastně nic neví, 

kromě toho, že se město zavazuje platit za něco a platit také pokuty. Neví se, kolik to bude stát, neví se 

cena, neví ani podmínky, jak bude projekt vypadat, ale má se cosi podepisovat. 

Pro informaci uvedla, že např. Jesenicko a další obce odstoupily od tohoto záměru. Některé obci si řeší 

oběhové hospodářství sami, nebo chtějí nějaká variantní řešení. 
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Další její připomínkou je, proč nejsou k dispozici nějaká jiná variantní řešení, než toto jediné. Dle ní 

jde zde o tlak, aby znovu se zde v kraji oživil záměr megaspalovny, ale teď už to nebude spravovat 

nějaká municipalita apod., nýbrž soukromá společnost, a mluví se samozřejmě o Veolii. 

Domnívá se, že souhlasit se vstupem do akciovky je velmi nezodpovědné a požádala každého 

zastupitele, aby si dobře rozmyslel, jestli zvedne ruku nebo nikoliv pro tento záměr. Navíc má 

vzniknout nepotřebný mezičlánek, a to jsou překladiště. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že město tato smlouva k ničemu nezavazuje, tady se neplatí spolku, ale za akcie 

společnosti, ve které by město bylo akcionářem. 

Myslí si, že je to další kolo hysterie, aniž by si zastupitel pořádně přečetl materiály. 

 

MUDr. Slováček 

Sdělil, že také není úplně srozuměn s tím, aby se vrhli do kupování akcií. To, že se koupí akcie 

neznamená, že z to pro město neplynou žádné podmínky, ale ony z toho plynou. 

Nelíbí se mu, že je v materiálu napsáno, že očekávaná délka tohoto projektu je minimálně v období 

15-30 let, kdy těch 15 let je provozní fáze, tzn. až po zprovoznění celého projektu. Další je, že 

zúčastněné obce budou muset vybudovat na vlastní náklady překladiště, takže to je další náklad, který 

bude muset město Přerov vynaložit. Dále je potřeba si uvědomit, že tato varianta počítá s tím, že bude 

tepelnou energii do domácností a do firem v Přerově dodávat firma Veolia a.s. Trochu ho znepokojuje, 

že modernizací zařízení Veolie, že proběhla EIA a nikdo ze strany Zelených to nenapadl a 

předpokládá, že občanům ani nešly podrobné informace. Veolia si zprovozní tzv. multipalivový kotel, 

což je krásné obejití terminologie, bude tam spalovat tuhá alternativní paliva, takže je to forma 

spalování odpadu, ale není to ZEVO, je to nazváno jinak. Svůj odpad, který by byl zbytkově 

energeticky využitelný, se odveze jinam a zaplatí se za jeho likvidaci a do toho Veolia doveze 100 

tisíc tun TAPu ročně, takže bude zátěž dopravy přetříděného odpadu do Přerova, zbude nějaká struska, 

která se bude muset odvážet z Přerova, a nadále firma Veolia bude ta, která bude nadále vyvádět zisky 

z příjmu za tepelnou energii od občanů města Přerova do zahraničí. 

To je pro něj další ze sporných bodů. A v bodě c) vystoupení st. m. Přerova ze spolku Odpady 

Olomouckého kraje, tak když se díval na tabulku akcionářů, tak město Olomouc a Spolek pro odpady 

Olomouckého kraje má nadpoloviční většinu akcií. Takže v okamžiku, kdy město vystoupí ze spolku a 

město Olomouc se zbylými obcemi, které ve spolku zůstanou, se na něčem domluví, tak město Přerov 

se svými necelými 10% akcií neovlivní vůbec nic, proto tento materiál schválit nemůže. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Tento materiál nemá nic společného s dodávkou tepla společností Veolia do města Přerov. Zde se 

jedná o vstupu do spolku Odpady Olomouckého kraje, který bude řešit městský komunální odpad, 

který si město může řešit sám, nebo prostřednictvím této akciové společnosti. 

To, že Veolia vybuduje nové kotle, ve kterých bude spalovat TAPy, nemá nic společného s tímto 

materiálem, ona si je vybuduje ať město vstoupí nebo ne. Veolia něco v těch kotlech spalovat musí a 

buď to budou TAPy nebo to bude nějaké jiné palivo. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál rovněž projednával, všichni odborníci, kteří jsou napříč politickým 

spektrem, jednomyslně tento materiál doporučili ke schválení. Myslí si, že je to jediný orgán, který se 

k tomu může nějak relevantně vyjádřit, protože zde jde skutečně pouze o nákup akcií. 

Jeho předřečníci zde měli kardinální závěry, se kterými nesouhlasí a myslí si, že v tomto případě jde 

pouze o to, že město bude mít silnější vyjednávací pozici, pokud zastupitelstvo rozhodne, že do této 

společnosti vstoupí. 

 

Ing. Střelec 

Navrhl, jestli by mohla vystoupit Ing. Ochmanová nebo Mgr. Pospíšil za spolek Odpady 

Olomouckého kraje, kteří se podíleli na tomto materiálu. 

Prostřednictvím p. primátora řekl p. Netopilové, že se skutečně nejedná o to, že kdyby Servisní 

společnost Odpady Olomouckého kraje, ta bude soutěžit službu. Služba není jen to, že odpad se někde 
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spálí, ale společnost odpad může také někde nechat vytřídit. V materiálu se neříká, že to bude 

spalovna, tento materiál říká možnosti. 

 

Mgr. Netopilová 

To, že město vstoupí do akciové společnosti, je jen první krok k tomu dalšímu, co zde předesílala. 

Každý zastupitel podle zákona o obcích §82 písem. c) má nárok na maximum informací k materiálům, 

které se projednávají, což neobdrželi. Protože před Zastupitelstvem se rozhodla Rada města a Finanční 

výbor, tak se zeptala, jestli oni mají kompletní studii bez anonymizovaných stránek s ekonomickými 

analýzami, grafy, tabulkami. 

Upozornila, že si materiál si velmi pozorně pročetla, podívala se na jednání zastupitelstev jinde. 

V materiálu se nikde nesetkává s riziky, která budou obnášet, pokud se město zapojí bez znalosti věci 

do akciovky a do následného řešení odpadů. 

Zeptala se, proč nemají kompletní studii a variantní řešení. Je čím dál tím větší tlak na to, aby se 

odpady řešily komplexně, tzn. s recyklací, s novým využitím, se spalováním, ne jenom využívání 

směsného odpadu pro topivo a pro zisk někoho. 

Je také zajímavé, že Středočeský kraj bude zakládat družstvo pro řešení odpadové problematiky. 

Nelíbí se jí, že by se šlo do velkého rizika. Například překladiště jsou nepotřebný mezičlánek, který 

bude stát spoustu peněz. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nerozumí tomu, jaké variantní řešení, protože buď město vstoupí a nakoupí akce nebo ne. Pokud se 

akcie nenakoupí, tak si bude muset město řešit odpady samo. Zde se nabízí možnost řešit odpady 

v rámci Olomouckého kraje. Kraj nabízí jednotlivým obcím možnost postupovat společně a získat 

vyšší vyjednávací pozici proti nějakým společnostem, které se zabývají likvidací odpadu. 

 

Ing. arch. Horký 

Soustředil se na samotnou akciovou společnost. Vědí, že probíhala jednání s Veolií, ale neví s jakým 

závěrem, který by ho velmi zajímal v této souvislosti. Dále mají informaci, že zástupci obcí 

Olomouckého kraje obdrželi dopis některých odpadových společností, který měl varovat před negativy 

vstupu do této akciové servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje. Zeptal se, zdali i zástupci 

města Přerova takový dopis obdrželi, pokud ano, tak zdali by jako zastupitelé mohli dostat jeho kopii. 

Dále upozornil, že je zde nezodpovězený dotaz na to, jestli Finanční výbor a Rada města mají 

kompletní studii, kterou zmiňovala p. Netopilová. 

Zeptal se, zda jsou v pořádku nastavená pravidla stanov společnosti týkající se rozhodování na valné 

hromadě. Za peníze, které by se daly za akcie, by si představoval trochu jiná pravidla v té společnosti. 

To je jeden z hlavních důvodů, proč pro nákup těchto akcií v tento okamžik nemůže hlasovat. 

Citoval p. hejtmana, který řekl, že nikoho do vstupu nenutí, a že určitě nejde o povinnost. 

 

JUDr. Lichnovský 

Požádal, aby jim to p. Ochmanová vysvětlila. Myslí si, že celý Finanční výbor měl dostatek informací, 

žádný ze členů nevznesl nárok na doplňující informace před svým rozhodnutím a všichni rozhodovali 

jednomyslně. 

 

 

Procedurální hlasování o vystoupení Ing. Ochmanové a Mgr. Pospíšila: 28 pro, 3 nehlasovali,       

2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař), 2 nepřítomni (RSDr. Nekl, MUDr. Trhlík) 

 

 

 

Mgr. Pospíšil – zástupce společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. 

Informoval trochu o historii, podepsání memoranda, které podepisovalo i město Přerov. Od r. 2011 je 

Přerov iniciátorem této aktivity. V r. 2015 byl založen spolek Odpady Olomouckého kraje a nyní se 

dospělo do rozhodující fáze, kdy v prosinci 2018 Krajské zastupitelstvo schválilo vznik akciové 

společnosti. Spolek tak, jak existuje a má pod kontrolou v tuto chvíli cca 70% zbytkového směsného 

komunálního odpadu, tak spolek nemůže vypsat veřejnou soutěž na službu, proto je potřebné založit 
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nějakou společnost. Ve Středních Čechách jdou směrem družstva. Projekt, který je v Olomouckém 

kraji je de facto pilotním projektem, jsou nejdále s přípravami na likvidaci. Nevymysleli nic nového, 

vychází z toho, že stejný systém funguje v Rakousku, v Německu, dnes už bude fungovat i v Polsku a 

stejný systém bude fungovat i v Maďarsku. 

Nikdo nemá studii proveditelnosti celou, protože jsou tam vynechána některá data, což jsou obchodní 

záležitosti, je to obchodní tajemství. Studie je vlastnictví spolku a společně s advokátní kanceláří, 

která celou studii připravovala, tak si nepřeje, aby některá data byla zveřejněna. 

Prostějov schválil vstup do akciové společnosti, mají dotazy podle 106, odkazují veškeré tazatele na 

spolek, protože studie je majetkem spolku. To, co dostali zastupitelé k dispozici, tak je určitě 

dostačující k tomu, aby získali základní informace, které potřebují pro hlasování. 

 

Ing. Ochmanová – zástupce společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. 

Ve studii chybí pouze jednání s bankami v ČR, jednání s Evropskou bankou o tom, jaká je míra úroků 

u jednotlivých bank i v jednotlivých zemích na tyto projekty. Toto je jejich know-how, to je jejich 

obchodní tajemství, v této oblasti by došlo k soutěži, oni to nemohou zveřejnit 3 nebo 4, 5 let dopředu 

za jakých podmínek by půjčili peníze. Požadavek na studii se opakuje na všech jednáních 

zastupitelstev a pořád vysvětlují, že tam nic není zatajeno. Je to otázka vyhodnocení jednotlivých 

nabídek a vzájemná konkurence zdrojů financí pro tuto stavbu. 

Podporuje se třídění a oběhové hospodářství, vůbec není pravda, že tento záměr, jak bylo řečeno, jde 

dokonce proti legislativě ČR a EU, to by si Olomoucký kraj nikdy nedovolil. 

Je potřeba podporovat třídění odpadového hospodářství, oběhové hospodářství a především recyklace 

a konkrétní využití vytříděného odpadu. Ale vždy je tzv. nevytříditelný zbytek. A zde se baví pouze o 

tom zbytku – zbytkový směsný komunální odpad. 

Zazněla zde chybná informace, že se zaváže každé město k určitému množství, není to pravda. 

V materiálu je jasně řečeno, že se odevzdá veškerý zbytkový vyprodukovaný na městě, čím víc se 

bude třídit, tím toho odpadu bude míň. 

Pokud se nebude odpad likvidovat nebo využívat tady v Přerově, tak to překladiště bude potřeba, 

Prostějov i Olomouc mají překladiště. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že dali možnost, aby předsedové jednotlivých zastupitelských klubů se zúčastnili jednání 

právě se zástupci Odpady Olomouckého kraje a někteří zástupci toho nevyužili 

 

Mgr. Netopilová - faktická 

Podotkla, že zastupitel by neměl věřit, zastupitel by měl mít maximum informací. 

 

p. Pospíšilík 

Konstatoval, že odpady je byznys. Je to komodita jako voda, teplo nebo nerostné suroviny. Město 

Přerov má své společnosti jako je Teplo Přerov, VaK, TSMPr, jsou to firmy, které platí daně tady ve 

městě, zisk zůstává v ČR. 

Myslí si, že by tento návrh měli schválit z důvodu, aby získali čas se rozhodnout, jestli dlouhodobě 

město bude likvidovat odpad na jiném území než v Přerově, nebo se v podstatě bude likvidovat na 

území města Přerova v akciové společnosti Teplo Přerov, které má zpracovanou studii na likvidaci 

odpadu. 

Je pro schválení materiálu, ale s několika výjimkami - smlouvy budou podepsány na 10 let, že se dál 

bude pokračovat v přípravách na projektu likvidace energetického odpadu ve městě Přerově. 

Podal návrh na usnesení:  

ZM po projednání ukládá Radě města Přerova pokračovat v přípravách na projektu 

energetického využití odpadu na území města Přerova prostřednictvím městské společnosti 

Teplo a.s.,  

ZM po projednání ukládá Radě města Přerova vyjednat smluvní závazek délky trvání projektu 

10 let, a to od začátku provozní fáze, která začíná 1.1.2024.  

Po tuto dobu budou mít prostor zjistit, která část je pro město výhodnější, a jestli je výhodnější to 

likvidovat na území města nebo ne. 
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primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že smlouva je dvoustranný závazek, takže i když zastupitelstvo uloží radě města něco 

vyjednat, tak není jisté, že druhá strana, v tomto případě akciová společnost, bude souhlasit s touto 

podmínkou. Zastupitelstvo může radu zavázat, nicméně nikde není řečeno, že akciová společnost bude 

ochotna tento smluvní závazek přijmout. 

 

p. M. Dostál - faktická 

Zeptal se p. Pospíšilíka, jestli to pochopil, že ukládá radě, aby společnost Teplo vybudovalo nějaké 

ZEVO, protože si nedokáže představit, jak má společnost Teplo využít odpad. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Požádal, aby se hlasovalo o každém jeho navrženém usnesení zvlášť. 

 

Ing. Vrána 

Podotkl, že se to až tak netýká společnosti Teplo Přerov a.s., zde se jedná o nákup akcií u servisní 

společnosti, která bude nakládat s odpady Olomouckého kraje. Teplo Přerov vyjednává se společností 

Veolia o podmínkách dodávek tepla na další období. Až jednání skončí, bude samozřejmě 

zastupitelstvo informovat. 

Jako předseda klubu ANO svolal předsedy všech zastupitelských klubů, aby si objasnili zejména tuto 

otázku, kdy pozvali p. Ochmanovou. Byl tam prostor k dlouhé diskusi a ke spoustě otázek. Překvapuje 

ho, že když členové SpP mají tolik otázek, že se tohoto jednání nikdo z SpP nezúčastnil. 

Požádal všechny zastupitele o pragmatický a konstruktivní přístup. 

 

Mgr. Netopilová – faktická 

Ohradila se, protože se o schůzce ve čtvrtek dozvěděla poměrně pozdě, protože předseda jejich klubu 

nemohl a ona byla objednaná k lékaři a dotazovala se, zda schůzku není možné přesunout trochu 

dopředu. Stejně tam určitě nebyla kompletní studie. 

 

Ing. Střelec 

Podotkl, že nejenom zde na zastupitelstvu, ale v celé ČR se o odpadech pořád jenom hovoří a nekoná. 

Je potřeba si uvědomit, že skutečně r. 2030, podle direktiv EU, s odpadu se musí začít něco dělat. ČR 

se rozhodla, že to bude od 1.1.2024 a už v současné době ví, že to nesplní.  

Nikdo ze zastupitelů nebude schopen říci, co s tím zbytkovým směsným komunálním odpadem Přerov 

bude od 1.1.2024 dělat, na skládku ho rozhodně přes TSMPr vozit nebude, protože by porušil zákon. 

Myslí si, že nakonec by byla spalovna lepší řešení, ale ta tady nebude, protože zastupitelstvo se 

zavázalo, že tady udělá referendum. I kdyby to referendum prošlo, tak v ČR se spalovna s dotací EU 

konat nebude, protože ČR prohlásila, že vlastně peníze nepotřebuje a de facto si spalovny, které by zde 

vznikly, bude řešit sama. Výstavba spalovny se všemi úkony a řízeními by trvala cca 6-8 let. 

Pro město Přerov je MBÚ reálně neřešitelná záležitost, protože by to město nezaplatilo. 

Pokud bude platit od 1.1.2021 nový zákon o odpadech, tak ten nastartuje navyšování skládkování 

směsného komunálního odpadu, takže od r. 2021 se bude platit 1850 Kč, pokud ten návrh vyjde, za 1 

tunu skládky. Jak zde řekla p. Ochmanová, toto je zbytkový směsný komunální odpad. I město Přerov 

se musí připravit na to, že bude muset více třídit, více separovat, protože v tom návrhu zákona o 

odpadech je tam tzv. třídící koeficient. Pokud město Přerov nesplní třídící koeficient, tak bude za 

odpad platit více. 

Prostřednictvím p. primátora sdělil p. Netopilové, že jestli si myslí, že v současné době jí někdo řekne 

cenu za likvidaci ve spalovně, ZEVU nebo někde jinde, tak se hluboce mýlí. Protože společnost, která 

by měla být oslovena akciovou společností teprve bude dělat nabídku a řekne, jestli to bude ve 

spalovně nebo někde jinde. 

Tvrdí jednu věc a to, že konkrétní řešení bude možná za 8-10 let. Pokud to ale přijde, je rozumné 

v současné době být součástí velkého celku, který to bude likvidovat v rámci kraje. Pokud se město 

rozhodne, že třeba za 10-15 let si zde např. spalovnu vybuduje, tak může z akciové společnosti 

vystoupit, akcie prodat a začít si to řešit, jak si město uzná za vhodné. Do té doby jiné řešení není. 
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Ing. arch. Horký 

Omluvil všechny své zastupitele, protože nebyli schopni si udělat čas. 

Položil několik konkrétních dotazů a nedostal zatím na ně odpověď. Zeptal se, jestli přišel nějaký 

dopis odpadových společností na město Přerov a zda ho mohou dostat. 

Veolila v rámci přípravy své obnovy kotlů v areálu teplárny nabízela mimo jiné možnost nějaké 

majetkové účasti ve společném podniku. Zeptal se, zda toto bylo zvažováno, zda to dospělo někam 

dál. Mohou věřit, že tajné stránky ve studii proveditelnosti jsou pouze informace finančních ústavů, 

ale také nemusí, protože je neví. Bylo by dobré nějaké prohlášení finančních ústavů. 

Pokud by město chtělo v budoucnu akcie prodávat, tak by byl zvědav, jestli by se našel kupec. Dále si 

všiml, že v průběhu hlasování Rady města tento materiál nepodpořil p. Kouba, proto by ho zajímaly 

jeho důvody. 

 

p. M. Dostál 

Bylo zde řečeno p. Střelcem, že nikdo zatím nemá jiné řešení, ale on zde čte jedno řešení od p. 

Pospíšilíka. Proto se znovu zeptal, jakou má představu p. Pospíšilík o tom, aby prostřednictvím 

společnosti Teplo byl využit tento odpad, jestli si ho má dát na dvůr, jestli ho má odkoupit a pak dál 

prodat, nebo jestli má postavit nějakou spalovnu. 

 

Ing. Symerský 

 Vyjádřil podporu za klub KSČM schválení tohoto materiálu tak, jak je navržen předkladatelem. Tento 

krok je v plně v souladu s memorandem, které bylo podepsáno s Olomouckým krajem a všemi obcemi 

s rozšířenou působností v kraji, tedy i městem Přerovem již v r. 2011, a je plně v souladu s Plánem 

odpadového hospodářství Olomouckého kraje i města Přerova. 

Je nadále přesvědčený, že pro občany případná realizace projektu na využívání zbytkového směsného 

komunálního odpadu zajistí dlouhodobě výhodnější cenu za odpad pro obyvatele, než kdyby se město 

vydalo nějakou jinou cestou. 

 

p. Pospíšilík 

Vyjádřil se k dotazu p. zastupitele Dostála a p. Střelce. Pokud se město smluvně zaváže na 15-30 let 

na likvidaci odpadu, tak se odpad bude muset dodávat těch 15-30 let, což by bylo pro město 

nevýhodné. 

Podotkl, že je škoda, že předseda představenstva Tepla p. Vrána neinformoval o tom, že Teplo má 

zpracovanou studii na energetickou likvidaci odpadů v Přerově. Bylo by dobré svolat klub koaličních 

partnerů a tam si to řekli. Tzn., že Teplo je schopno do 8 let připravit vlastní likvidaci odpadů na 

území města Přerova, kde jsou ekonomické ukazatele, dále ukazatele vlivu na životní prostředí, atd. 

Zatím není platný nový zákon o odpadech, takže se neví, co bude, společnosti nejsou připravené na 

takové množství likvidace odpadů. 

Navrhuje zde variantu, aby se jelo souběžně, nechat si lhůtu 5+10 let, uvidí se, jak dopadne nový 

zákon, a když to pro město nebude výhodné a uvidí se to už po pár letech, tak je možnost vybudovat si 

vlastní cestu. Pokud to pro město bude výhodné, tak to prodloužit např. o dalších 10 let. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla p. Horkému, prostřednictvím p. primátora, že žádný oficiální návrh na založení 

společného podniku ani do představenstva Tepla a ani do vedení nepřišel. 

 

MUDr. Slováček 

Znovu se zeptal, proč město vystupuje ze spolku pro odpady. Zajímalo by ho, proč město nemůže 

využít toho, že bude míst svých 9,92 akcie, a k tomu nebude moct město ovlivnit chování spolku. 

Protože na to nedostal odpověď, tak podal protinávrh, aby bylo písmeno c) z návrhu na usnesení 

vypuštěno. 

 

Mgr. Pospíšil – zástupce společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. 

Pokud město vstoupí do akciové společnosti, tak se domlouvali, že velká města budou přímými 

akcionáři, proto vystupují ze spolku a stávají se přímými akcionáři, spolek bude dále existovat. Obce 

si koupí akcie prostřednictvím spolku a budou jakoby jeden balík akcií. 
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p. M. Dostál 

Podle odpovědi p. Pospíšilíka pochopil, aby Teplo a.s. to zlikvidovalo v nějakém svém vlastním 

ZEVU. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D. 

Zeptal se buď p. Ochmanové, nebo Ing. Střelce, prostřednictvím p. předsedajícího, zda je stále 

aktuální výsledek z valné hromady spolku Odpady Olomouckého kraje, kdy v září 2018 právě pro 

založení akciové společnosti hlasovalo pouze 68 obcí, tedy 17%, z celkového počtu 399 obcí 

v Olomouckém kraji, zda nastal nějaký posun v těchto číslech. 

 

Ing. Ochmanová – zástupce společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. 

Výsledek valné hromady je platný. Je potřeba si uvědomit, že z 399 obcí ve spolku bylo 146, z toho 24 

obcí bylo přes 1 subjekt, a to Sdružení města a obcí Jesenicka, takže v podstatě podle účasti na valné 

hromadě to byla nadpoloviční většina přítomných, čili to bylo platné. Tam se sešel spolek, a ne 

všechny obce Olomouckého kraje. 

 

Ing. T. Dostal 

Jednou z možností z důvodové zprávy je likvidace odpadů prostřednictvím Servisní společnosti, 

kterou KDU-ČSL a TOP 09 také podporují, protože se jim to v tuto chvíli zdá jako jediné řešení, které 

by už ve výhledu splňovalo stávající legislativu od r. 2024.  

Když si uvědomí, že město má zhruba 10 tisíc tun odpadu, tak to na trhu s odpady, který se pohybuje 

ve stovkách, tisících tun ročně, neznamená z hlediska tohoto velkého objemu je to malá část. Proto se 

mu jeví jako lepší vstoupit do této společnosti, aby město bylo součástí většího celku a tímto 

způsobem a v tuto chvíli řešili odpady pro občany města a samozřejmě souběžně s tím ta studie 

existuje, to může potvrdit. Nicméně je to pořád ve fázích studií, takže běh na vlastní ZEVO je otázka 

na delší čas. 

V tuto chvíli si zatím nedokáže představit, že by v Přerově byly v podstatě 2 „spalovny“, jednu by 

měla teplárna na svůj TAP a druhé by bylo malé ZEVO a zásobovalo by se část města teplem. 

Požádal p. předsedajícího, zda by bylo možné po ukončení přerušit zastupitelstvo na 10 minut, protože 

tam nastaly další body a pozměňující návrhy na hlasování, aby se mohly jednotlivé kluby poradit a 

dohodnout se, jak budou v této otázce pokračovat. 

 

Ing. Střelec 

Zareagoval na jednu záležitost, která zde byla řečena, a to je tvrzení, že se bude muset město zavázat 

na to, že své odpady bude 15 nebo 30 let někde dávat. 

To bude až na základě toho, jak ta akciová společnost, jejímž akcionářem město bude nebo ne, bude 

jednat s dodavatelem služby, a na kolik se dohodnou, že to bude. 

SAKO Brno, když má projekt na výstavbu třetího kotle, aby tento třetí kotel mohlo provozovat, což by 

pro Přerov bylo nejbližší, tak bude muset počítat s tím, že mu tam ty odpady dá. 

Je tam předpoklad, na jak dlouho to bude, toto bude až diskuse akcionářů, kteří se rozhodnou, jak 

službu a výběrové řízení zadají. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Prostřednictvím p. předsedajícího se zeptala p. Ochmanové z toho, co zde bylo řečeno nějaké 

konkrétní číslo nebo informace pro občany, protože výše poplatku za komunální odpad bude určitě 

variabilní z toho důvodu, že se zde musí promítnout přeložení a převoz odpadu z překladiště, a potom 

za cenu, jak ji využije právě ta akciová společnost. Proto, že cena bude nestabilní, tak by měl být 

podpořen návrh Prosperity a doba smluvního závazku by neměla být vyšší 10 let. 

 

Ing. Hrabina 

Navázal na p. Dostala, chtěli by, aby závazek 10 let tam byl provozní. Uvedl, že je možné, že Přerov 

bude mít ZEVO, spalovnu a bez ohledu na to, jestli budou proti, nebo bude nějaká petice občanů, tak 

Veolie si postaví kotel, z jeho pohledu spalovnu, EIAu má schválenou, a oni už do tohoto procesu 

nebudou moct zasáhnout. Navrhl, že když by Veolie nebo Teplo tato zařízení projektovali, tak aby 
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zastupitelé si tam mohli dát podmínku, že chtějí on-line kontrolovat, co těmi komíny ze spaloven 

půjde. 

 

Ing. Ochmanová – zástupce společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. 

Vrátila se k otázce o ceně – předpokládá se, že akciová společnost bude životaschopná, tak během 

konce příštího roku by mělo být připraveno zadávací výběrové řízení, které by mělo být odsouhlaseno 

akcionáři. V zadávacím výběrovém řízení by měla být shoda na délce projektu, nějaké podmínky 

provozu, kde a jak se vezme odpad atd. V podstatě ta Servisní společnost by se měla starat o odpad 

z překladišť do koncového zařízení. Takže cena, která by byla v akciové společnosti pro obce, by byla 

cena nákladů na odstranění odpadu v zařízení a cena, která by reflektovala náklady na dopravu, tzn. 

včetně mýtného atd. 

Pokud by společnost neměla disponovat s překladištěm, pravděpodobně, ale to je všechno, co si 

domluví akcionáři, tak by si pro tu adekvátní část odpadu ta překladiště pronajímala. 

Pokud by byli v servisní společnosti, tak ta servisní společnost pro ten objem odpadů by si v podstatě 

překladiště zahrnula do své ceny, vzala si část překladiště do pronájmu, takže cena by se skládala 

z pronájmu překladiště nebo jeho časové části, dopravy a vstupní ceně na bráně zařízení. 

Dneska se platí poplatek za ukládání na skládku 500 Kč, Přerov je na tom velmi dobře, protože se mu 

tyto poplatky vrací do rozpočtu, takže vyloženě platí občané Přerova jen ten provoz. V zákoně je 

připraveno, že od r. 2021 bude 900 Kč, pravidelně se to navyšuje, pak se to navyšuje do roku 2024 na 

1850 Kč, jenom poplatek na skládku. Nejsou tam provozní náklady skládky atd. a tento poplatek už 

nebude v plné výši příjmem těch obcí. 

 

Mgr. Pospíšil – zástupce společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a.s. 

Několikrát jednali se SAKem Brno. Plánuje se tam, že se navýší kapacita z 200 tisíc na 280 tisíc, že 

tam budou 3 kotle. Do SAKO Brno vozí Prostějova a Olomouc. Při jednáních bylo naznačeno, že o ně 

mají zájem, ale také historicky na těch jednání bylo řečeno, že do budoucna, i když zvýší kapacitu, tak 

budou asi obhospodařovat především Jihomoravský kraj a část kraje Vysočina. Takže Olomoucký kraj 

může dopadnout tak, že do SAKa se nikdo jiný nedostane 

Filozofií spolku bylo, aby to zařízení bylo tady v Olomouckém kraji, aby nemuseli dovážet, proto se 

zakládá akciová společnost. Otázkou je potom nastavení podmínek. Chtějí vypsat výběrové řízení na 

koncovou službu, počítají s tím, že se tam přihlásí přerovská Veolia. 

Jednou z otázek bylo, proč si to neudělají sami – bylo by to ideální, protože odpady jsou a budou do 

budoucna byznys. Také o tom uvažovali, byla to jedna z variant, že by spolek nebo akciová společnost 

postavili to koncové zařízení. Bylo by to ideální, ale je to nereálné. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Považuje tento materiál za zásadní a velmi důležitý. Informace z jiných zastupitelstev zná. Na radě 

hlasoval proti, protože měl podobné dotazy jak zastupitelé. V rámci akciové společnosti se zajímal 

především o minoritní zastoupení města Přerova, o princip solidarity, který je zásadní pro fungování 

společnosti a také jeho obavy ze zpětného odkupu akcií, což zde bylo zmiňováno. Tzn. případná 

zmařená investice. 

Měl nejasnosti ohledně fungování spolku ve věci financování, také mu tam chybí ekonomická 

rozvaha, která tam v současnosti de facto nemůže být, a hlavně technické zpracování, že se neví, 

jakým způsobem budou odpady likvidovány. 

Sdílí obavy p. Slováčka a p. Hrabiny, že zde bude MBÚ, že to může být i v kombinaci ZEVO. Na 

MBÚ v současné době nemají žádný vliv, protože EIA už byla odsouhlasena a ten multipalivový kotel 

tam bude. 

Takže koaliční diskuse, vnitrostranická diskuse a diskuse s p. Ochmanovou, ho vedly k tomu, že klady 

převážily nad zápory a pro obyvatele města je tady řešení budoucnosti, co s 10 tisíci tun směsného 

komunálního odpadu, proto dnes bude hlasovat PRO. 

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se hostů, zda město Prostějov vlastní skládku nebo překladiště. 
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primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl za hosty, že nevlastní skládku, vozí své odpady do Brna do SAKa. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zrekapituloval jedno konstatování – co se týká klasického ZEVa, tak se domnívá, že boj o ZEVO, 

které teoreticky mohlo stát na území Veolie, prohráli v letech 2012, 2013. Byla tady veřejná slyšení, 

byla zde i mnohdy vyvolávaná panika, že je to škodlivé, životu nebezpečné zařízení, a zde vidí chybu, 

která se na území města stala. Protože v tomto městě a ve středu tohoto kraje mohlo stát na území 

Veolie zařízení pro energetické využití odpadu. Dnes už Veolie musí repasovat svůj kotel, na který má 

několik výjimek a bude ten kotel stavět, EIA prošla, dnes to má v rukách SÚ a jím dotčené odbory, je 

jen otázkou, zda bude postaven jeden nebo dva kotle. Všichni vědí, a je to na základě konstatování 

dnešních faktů, že memorandum bylo podepsáno v r. 2011, vstup do spolku byl v minulém volebním 

období v r. 2014. Dnes zastupitelé, kteří v minulém volebním období byli součástí koalice, vystupují, 

že o ničem neví, že nejsou informováni. Zastupitel, který chce získat informace, tak si je získá. 

Podstatné je to, co zde řekla p. Ochmanová, že pokud se schválí nový zákon, tak dojde k navýšení 

poplatků za odpady z 500 na 900 Kč a do r. 2024 to bude 1980 Kč. Upozorňuje, že toto nebudou mít 

v rukou zastupitelé. 

Řešení, které je dnes předkládáno tak, jak bylo v Olomouci, Prostějově a v jiných obcích, tak tím se 

nabízí nějaké řešení využití odpadu. 

Na něj to působí, že ne, že zastupitelé nemají dostatek informací, ale že po 8 letech se bojí přistoupit 

k odpovědnosti a pro něco zvednout ruku. A to, že spolek funguje od r. 2014, tak kromě SPD a STAN, 

tak všichni, co zde sedí, u toho byli a ví, že spolek funguje. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Poděkoval Ing. Ochmanové a Mgr. Pospíšilovi za informace a zodpovězené otázky a vyhlásil před 

hlasováním přestávku. 

 

 

PŘESTÁVKA: 15:35 – 15:50 hodin 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka: 7 pro, 6 proti, 17 se zdrželo, 3 nehlasovali, 2 omluveni 

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka: 6 pro, 10 proti, 13 se zdrželo, 4 nehlasovali, 2 omluveni 

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Pan Pospíšilík požádal o opakování hlasování z důvodu technického problému jeho hlasovacího 

zařízení. 

 

Opakované hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka: 8 pro, 10 proti, 13 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 

omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování o protinávrhu p. Pospíšilíka: 11 pro, 8 proti, 13 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni 

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování o pozměňujícím návrhu Ing. Mazochové: 24 pro,5  se zdrželo, 4 nehlasovali, 2 omluveni          

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování o celém upraveném usnesení: 22 pro, 5 proti, 5  se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni          

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 
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3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 
 

 

289/8/3/2019 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání odvolává z funkce člena Kontrolního výboru Ing. Jiřího 

Kohouta, a to s účinností od 15. 10. 2019. 

 

Hlasování : 31 pro, 1  se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 
 

DISKUSE: 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Informoval, že Rada města dala úkol Komisi pro občanské záležitosti, aby vyhodnotila nový systém 

předávání gratulací jubilantům. Zastupitelům byla zaslána celková zpráva. Ze všech důležitých 

informací vypíchl jeden důležitý fakt, že v tuto chvíli nově všichni jubilanti dostávají dopředu 

informaci o tom, že by je měl někdo navštívit s malým dárkem a oni si sami mohou říct, zda o to stojí 

nebo ne. Kdysi se řešilo, že je to nevhodné, že by se všichni jubilanti měli navštěvovat, nicméně i za 

závěru zprávy se ukázalo, že speciálně v prostoru města Přerova, v místních částech upřednostňují 

osobní předání, že tam nebylo jediné předání poštou. Ale v případě města Přerova asi 25% jubilantů 

dalo přednost zaslání poštou. 

Domnívají se, že se tento systém osvědčil, že funguje lépe než ten předchozí a chtějí jej zachovat. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Obrátil se na zastupitele s návrh na usnesení, reaguje na výzvu předsedy Kontrolního výboru, aby 

zastupitelstvo uložilo úkol Kontrolnímu výboru: Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu postupu Magistrátu města Přerova v řešení 

bytové situace manželů A. a R. V. v objektu ***. 

Jedná se o majetkoprávní záležitost, která běží několik let, jedná se o dům, který je v současné době již 

zakonzervován, není obyvatelný, manželé V. vybudovali v minulosti v tomto domě půdní vestavbu, 

následně za vydaných souhlasů města podnajímali tuto bytovou jednotku, nakonec smlouva byla 

vypovězena. Město dalo návrh na odškodnění, tzn. na doplacení této investice a teď se čeká na 

definitivní rozhodnutí a projednání v orgánech obce. 

Proto by byl rád, kdyby se Kontrolní výbor ve své kompetenci na tuto majetkoprávní záležitost 

podíval. 

 

Ing. arch. Horký 

Měl několik otázek k proběhnutým radám. Rada města vyřadila z evidence projekt Regenerace 

západní části náměstí T.G.M., součástí usnesení je i souhlas se změnou územního rozhodnutí ve 

stejném projektu. Zajímalo by ho čeho se tato změna územního rozhodnutí má týkat. Na 22. schůzi 

Rady města byla schválena změna vedení cyklostezky v ulici Palackého. Je dlouhodobě nespokojen 

s tímto nekvalitním projektem a zeptal se, zda se neplánuje něco podobného jako s projektem 

Regenerace západní části náměstí T.G.M., tedy vyřadit tento projekt z evidence, protože je dopravně 

velmi nepovedený. 
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Dále uvedl třetí dotaz týkající se pronájmu restauračního zařízení Městský dům, mělo tam dojít 

k nějaké změně smlouvy, a chtěl by vědět nějaké detaily této změny. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Změna smlouvy spočívala v tom, že současný pronajímatel se zavázal v minulé smlouvě, že bude letos 

rekonstruovat restauraci MD, ale informoval, že z důvodu problému získání úvěru na tuto 

rekonstrukci, tak by ji rád provedl až v příštím roce. Dále tam byla žádost, aby v této chvíli nebyl 

současný pronajímatel, ale byla by to fakticky spřízněná nějaká firma a rada těmto požadavkům 

vyhověla. 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

K otázce Regenerace západní části náměstí T.G.M – v r. 2007 bylo vydáno územní rozhodnutí na 

projekt radnice spolu s knihovnou, byl v částce cca 170 milionů Kč, v minulosti byly peripetie 

s radnicí, projekt zde ležel, mezitím v r. 2009 požádala společnost Teplo o vybudování parkoviště 

v lokalitě mezi ulicí Blahoslavovou a ulicí Bratrskou tzv. změnou územního rozhodnutí, tzn., že 

vybudované parkoviště drží pořád to územní rozhodnutí na blok radnice. V této fázi se to musí změnit 

tím, že se musí udělat nějaký jednoduchý projekt a v dané lokalitě zůstane pouze povoleno parkoviště 

společnosti Teplo a jinak tam už žádná blokace nebude. Bylo to na základě porady vedení města i na 

základě usnesení rady města. Projekt má jakousi historickou stopu, ale už to 12 let zatěžuje účetní 

evidenci města Přerova. 

Je překvapen reakcí p. Horkého na cyklostezku Palackého, že je to nepovedený projekt, je to cca 8 

varianta, která se zrealizovala na základě dohody, existovala pracovní skupina. Je to projekt, který se 

připravuje v podstatě x let, řešily se majetkové vztahy, které se dořeší. Úprava v této fázi je pouze 

v části parkoviště u Koneru, část parkoviště byla v soukromých rukách. Může se najít řešení, že se 

stezka s chodníkem trochu předělá a bude přiblížena ke komunikaci. Dělají se veškeré kroky, aby se 

stezka v r. 2021 zrealizovala, protože v této oblasti bude ještě operovat společnost Veolia, která 

v příštím roce tam bude měnit své vedení. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upřesnil ještě, že stávající nájemce společnost Jana a.s. postupuje svá práva a povinnosti na nového 

nájemce, kterým je hotel Jana a.s. 

 

p. Tomaníková 

Má podnět k usnesení rady z 26.9.2019 č. 802/23/3 – je ráda, že rada odsouhlasila pokračovat 

v osobním předávání dárků jubilantům. Původně se měl dárek posílat poštou, v tom případě by bylo 

nevhodné posílat kytku poštou. Po připomínkách rada souhlasila s pokračováním předávání dárků při 

osobní návštěvě, protož doporučuje doplnit dárek o kytičku. 

Dále upozornila, že poslední odstavec zprávy komise pro radu není tak úplně pravdivý. Místní části 

mají svůj rozpočet a mají vyčleněné finance na návštěvy jubilantů. Rovněž finance pro komisi jsou 

záležitostí na kapitolách rozpočtu a rozpočet obou dvou zúčastněných je schvalován zastupitelstvem. 

 

Ing. Střelec 

Informoval, že Výbor pro místní části přijal na svém 4. zasedání usnesení a to, že žádá o urychlené 

vyřešení situace u tzv. myší díry na komunikaci I/47 a pak navrhuje okamžité řešení krizové situace na 

přejezdu v Dluhonicích. 

 

Mgr. Netopilová 

Pročetla si analýzu týkající se dárků pro jubilanty, ale takovýto materiál jí přijde silně nadbytečný. 

Něco zde fungoval roky a dárečky roznášeli senioři, kteří to byli ochotni dělat. To se nějakým 

naprosto zbytečným zásahem přerušilo, a teď se řeší, co s tím. Slyšela mockrát, že dárkové krabičky 

nejsou vhodné, že se lidem tato forma dárků nelíbí, takže si myslí, že by se to mělo řešit. 

Na jedné z rad se řešily Přerovské listy, že šéfredaktorem se stal Juraj Aláč, který zároveň pracuje i 

pro měsíčník Olomouckého kraje, pro radniční listy Olomouce, zastupuje také Šantovku Tower, 

Prostějovský …, proto nechápe, jak to všechno stihne. 
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Byli vyzváni p. Lounovou, odstupující šéfredaktorkou, aby posílali příspěvky p. Aláčovi. Zeptala se, 

co bude p. Aláč dělat, zda bude jen koordinovat a další práci bude zaštiťovat p. Chalupová, nebo jak to 

bude fungovat, nebo bude člověk, novinář, který bude mít na starosti pouze Přerov a jeho místní části 

a bude se tomu plně věnovat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že nový výrobce Přerovských listů vznikl na základě výběrového řízení, musel splnit 

všechny podmínky, které byly dány. Myslí si, že je na radě Přerovských listů, aby kontrolovala úroveň 

Přerovských listů, a aby bylo splněno dodržování podmínek výběrového řízení. 

 

Ing. Hrabina 

Jeho dotaz už byl odpovězen, co je obsahem dodatku k MD, nicméně doufal, že posunutí rekonstrukce 

restaurace bylo způsobeno tím, že to zastavili památkáři, protože si myslí, že taková úprava do MD 

nepatří. Pokud se realizace posouvá, tak by vyzval radu nebo zastupitele, aby se s nájemcem jednalo o 

úpravě této vizáže. 

Dále měl poznámku ke zrušení územního rozhodnutí Regenerace a revitalizace západní strany náměstí 

TGM – obává se, že na některém následném zastupitelstvu bude předložen návrh, že jiné východisko 

není než koupit dům č. 16 na náměstí, aby se měli dát kam úředníci, centralizovat, protože územní 

řízení bylo zrušeno a na západní straně náměstí už vlastně není možné novou radnici postavit. 

Mrzí ho to, protože to byl jeden z projektů bývalého vedení radnice. Současná koalice je tak trochu 

„demoliční četa“, omluvil se za tento výraz. 

Chtěl by, aby se obecně dívalo dál do budoucnosti, nikoliv na horizont událostí, který je někdy záři r. 

2022. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Návrh rekonstrukce se mu naopak líbil. Podnět bude zapsán a bude se tím příslušný orgán zabývat. 

Zastupitelstvo města bude případně rozhodovat, jestli se bude kupovat nemovitost TGM 16. Nevidí 

obavu p. Hrabiny, že tím, že se teď zrušilo řízení na projekt, kdy bylo jednoznačně dané, že není 

schopné město tento projekt realizovat. Stovky milionů korun, které by bylo potřeba na realizaci, 

město nemá, proto toto území odblokovali, a pokud by byl zájem v tomto území něco stavět, tak může 

být nové územní řízení, územní rozhodnutí a tento projekt v nějaké rekonstruované podobě nebo úplně 

stejné, může být realizován. 

Uvedl, že není to o tom, že se něco zrušilo, znamená, že se musí za každou cenu něco koupit a budou 

nutit zastupitelstvo do něčeho, vždycky to bude záležet na svobodné vůli zastupitelstva, jakou 

myšlenku bude chtít realizovat, a co budou jednotliví zastupitelé hlasovat. 

 

RSDr. Nekl 

Za Kontrolní výbor poděkoval p. Záchovi za příspěvek. Informoval, že stále probíhají ještě 2 kontroly. 

Kontrolní výbor se dotázal, jakým způsobem funguje a jestli něco přináší zejména v prevenci 

instalování radarů v Lýskách, u Kozlovic a u Lověšic. Přináší to své ovoce, což byl hlavní cíl 

instalování těchto radarů. Na druhé straně se ukázalo, že tato činnost nemusí být dotována městem 

Přerovem, protože i když se o tom ví, i když jsou tam značky, tak jen za 9 měsíců tam bylo víc jak 20 

tisíc přestupků při měření rychlosti. Městu to přináší jisté finanční prostředky, které mnohem více 

převyšují náklady na provoz tohoto a při schvalování rozpočtu uvidí, že i z těchto pokut neukázněných 

řidičů se může zapojit i nějaký milion do rozpočtu města. 

 

p. M. Dostál 

Zareagoval na příspěvek p. Netopilové týkající se roznášení balíčků jubilantům. Nepochopil tuto část 

příspěvku, proč se to řeší, je to solidně zavedené. Lidé, kteří mají pověření tyto balíčky doručovat, 

jsou nějakým způsobem spjatí s Přerovem, on je jeden z nich a nevadí mu, že tyto balíčky předává, 

některá setkání jsou zajímavá. Vzpomněl na Přerovské rádce, kteří řešili spoustu nesmyslů, a pár z 

nich je p. Netopilová iniciovala. 

K připomínce p. Hrabiny týkající se radnice – bude se vstupovat do jednání  ve věci budovy TGM 16, 

je záměr, že by tam mohl být eventuálně magistrát. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Materiál týkající se vyhodnocení předávání gratulací je pouze informativní materiál, není požadováno 

žádné usnesení, ani žádný rozbor. 

V minulém bodě si zde vyslechli, že zastupitel má právo na možné maximum veškerých informací – 

zde jsou, proto vyzval zastupitele, aby s nimi naložili, jak uznají za vhodné. 

Co se týká Přerovských listů, tak SpP a Piráti mají v redakční radě 2 své zástupce, tzn., že mohou bez 

problému dohlížet na to, jakým způsobem to probíhá, jestli se nechystá nějaká konspirace. 

V posledním zápise Redakční rady, která už probíhala s novým šéfredaktorem, tak je tam výslovně 

uvedeno, že by Přerovské listy měly zůstat zachovány v podobě, v jaké jsou. 

Pokud paní zastupitelka nedůvěřuje svým zástupcům v komisi Redakční rady, tak se může 

s jakýmikoliv podněty nebo otázkami obrátit i přímo na něj, jako na předsedu. 

 

p. Pospíšilík 

Vyjádřil se k MD a k možné budoucí realizaci magistrátu nebo nové radnice. Přál by si, aby 

rekonstrukce restaurace Městskému domu pomohla. Město se zbavilo problému, jak novému nájemci 

pomoct, nevytvořilo mu další podmínky, aby se lidé vrátili zpět do MD. Místo toho, aby se zastávka 

autobusu nechala u MD, tak se posunula dál, dalším problémem je otázka parkování. Prodal se 

pozemek Přerovské stavební společnosti, kde standardně parkovalo 25 aut, na náměstí je málo 

parkovacích míst, kdyby se udělalo první hodinu a půl parkování zdarma, pak by se to třeba navýšilo 

na 30 Kč. 

Toto vedení města nemá odvahu realizovat nějaké větší projekty a místo toho, se bude kupovat další 

objekt, který je ve špatném stavu. Takže kupovat a bourat ano, ale budovat ne. 

 

Ing. Hrabina 

Sdělil, že před pár minutami mu p. primátor řekl, že nesdílí obavu o tom, že v podstatě bude část 

magistrátu směřována do objektu č. 16 na náměstí. Už dnes p. Dostál tuto myšlenku podpořil a 

potvrdil jeho obavy. 

Jak už tenkrát řekl na minulém zastupitelstvu, že rekonstrukce bude vyžadovat nějakých 200 milionů, 

odhadem je to polovina nákladů z projektů na západní část náměstí. Z jeho pohledu je to téměř 

kvalitativně nesrovnatelné. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Řekl, že bude záležet na tomto zastupitelstvu, jakým způsobem bude rozhodovat, a to platí. Zastupitelé 

budou rozhodovat, jestli se budova TGM 16 koupí, popřípadě nějakým způsobem rekonstruovat. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Vyjádřila se k tomu, že se jim podsouvá TGM 16 a západní část náměstí. Nikdy to takto nespojovali, 

její důvod, proč hlasovala pro vyřazení, byl ten, že částka na přebudování pohybovala v řádu 300 až 

500 milionů Kč, a to ještě v nějakých historických cenách. 

V této chvíli si to rozpočet města nemůže dovolit. To, že se snaží zajistit jinou cestu, na její 

rozhodování nemělo žádný vliv. 

Sdělila, že informace nešla nikam do šrotu, byť se vyřadila, je pořád v archívu. 

 

Mgr. Galová 

Vyjádřila se k problematice Přerovských listů. Uvedla, že dlouhé roky s Ingrid Lounovou 

spolupracovala, poděkovala ji za profesionální zpracování Přerovských listů. Informovala, že ani p. 

Lounová to neměla jako své jediné zaměstnání, proto by možná dopředu nezatracovala nového 

šéfredaktora, zná ho také 20 let, byl velmi kvalitním redaktorem ČT a televize Prima. Vydavatelský 

dům byl transparentně vysoutěžen. Počkala by minimálně na první číslo listů pod jeho kuratelou, ne-li 

na více čísel, protože samozřejmě všechny začátky jsou těžké. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Reagoval na podněty týkající se majetkoprávní záležitostí. 

Co se týká podnětu Výbor pro místní části, což je myší díra – informoval, že pozemky při výjezdu 

z Přerova po pravé straně jsou již majetkoprávně vyřešeny, projednávalo se to zde v zastupitelstvu, co 
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se týká pozemků přímo u myší díry, tak tam jsou majiteli dvě fyzické osoby, byl schválen záměr, 

proběhlo několik jednání s těmito majiteli, a v prosinci bude pravděpodobně předkládán už materiál na 

úplatný převod těchto pozemků do majetku města Přerova. Následně pokud se schválí, tak může být 

spuštěna projektová dokumentace toho propojení. 

Co se týká kolegy Hrabiny – spojení Blažkova domu a spodní strany náměstí TGM s TGM 16 – byl 

schválen záměr, měl se zadat znalecký posudek na TGM 16, znalecký posudek byl předán 

spoluvlastníkům této nemovitosti, kteří ho nějakým způsobem připomínkují a předpokládají, že 

v prosinci tohoto roku budou předkládat už návrh zastupitelům s konkrétním usnesením, jestli tuto 

nemovitost získat či nezískat do vlastnictví. Pořád má na vědomí to, co zde padlo při posledním 

projednávání, že než o tomto převodu budou zastupitelé rozhodovat, tak všichni budou zváni na 

prohlídku této nemovitosti. 

Uvedl, že to nemá žádné spojení se spodní stranou náměstí TGM. 

Další věcí, která ho zarazila, nevidí důvod, proč by nemohl mít primátor odlišný názor, než třeba 

zastupitel Dostál, je zde zastupitelská demokracie. 

Co se týká cyklostezky na ulici Palackého, tak to není v kompetenci odboru majetku, nicméně se 

nebavili o tom, že by bylo cílem vyřadit tento projekt z plánovaných akcí. Naopak chtějí tento projekt 

co nejrychleji zrealizovat. 

Názor, že nemají odvahu realizovat velkou akci, tak teď se například zpracovává projektová 

dokumentace na domov důchodců, těch nápadů by bylo daleko víc, ale zadluženost vlastního majetku 

je v řádech stovek milionů Kč. 

 

Ing. arch. Horký 

Napadlo ho udělat speciální pracovní skupinu nebo seminář na téma radnice v Přerově a dislokace 

magistrátu, aby se to mohlo prodiskutovat trochu hlouběji.  

 

JUDr. Lichnovský 

Vyvrátil desinformaci, která zazněla od p. Netopilové a to, že p. Aláč již delší dobu není 

šéfredaktorem měsíčníku Olomouckého kraje Krajánek. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Odpověděl p. předsedovi místní části, že přejezd v Dluhonicích bude tento víkend 19.a 20.10. uzavřen, 

práce si vyžádala SŽDC a podařilo se jim vyjednat s ŘSD opravu havarijního stavu přilehlé vozovky. 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

Doplnil ještě k projektu – v r. 1997 se udělala architektonická soutěž na radnici, pak v r. 1997 byla 

povodeň a Přerov měl jiné priority. V r. 2003 byla oslovená společnost, která vyhrála architektonickou 

soutěž, bylo několik projednávání s veřejností, pak ve své době byla aktuální knihovna, tzn. dostala se 

do projektu i ta knihovna. Hovořil o 170 milionech, v projektu byla ještě i dvě podzemní parkovací 

patra, která byla v desítkách milionů korun, pak se rozhodlo, že tam nebudou, proto říkal částku 170 

milionů. Potom vznikl projekt na vybudování radnice na Horním náměstí, který se také v r. 2014 

nějakým způsobem stornoval. Ještě se dělala velká studie mezi ulicí Palackého, náměstím, 

Blahoslavova a Bratrská ulice, celá investice by stála kolem 360 milionů Kč, tzn. zase to bylo 

nerealizovatelné. Když se nyní bude územní řízení zneplatňovat, tak to nebylo ve vztahu k TGM 16. 

Projekt je 12 let starý, stejně by se těžko realizoval, protože zatěžuje účetnictví. 

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátra 

Doplnila k Přerovským listům, že dodavatel byl vysoutěžen. V zadávací dokumentaci je přesně 

uvedeno jakým způsobem budou jednotlivá čísla měsíčníku vznikat. Do zadávací dokumentace si 

nelze dát koho chtít za šéfredaktora. Informovala, že kromě šéfredaktora p. Aláče bude ještě 

v Přerovských listech působit redaktorka p. Monika Fleischmannová a bude zabezpečeno, aby 

Přerovské listy publikovaly články původní, autorské články a fotografie o dění ve městě Přerově. 
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290/8/3/2019 Podnět náměstka primátora Michala Záchy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu postupu 

Magistrátu města Přerova v řešení bytové situace manželů A. a R. V. v objektu *** 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

291/8/3/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od  7. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(22. schůze Rady města Přerova konané dne 5.9.2019, 23. schůze Rady města Přerova konané dne 

26.9.2019). 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 
 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

292/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 391 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku  p.č.  391 zahrada  o výměře 514m2 v k.ú. Újezdec  u Přerova z vlastnictví StMPr. 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

293/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5307/283 a 

části pozemku p.č. 5307/3, v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 5307/283, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a části 

pozemku p.č. 5307/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 130 m2, oba v k.ú. Přerov, z 

majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 
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294/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova –    pozemků  p.č. 894 a p.č. 887 v 

k.ú.  Henčlov    

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku  p.č. 894  orná půda o výměře 5306 m2 a p.č. 887  orná půda  o výměře  1628 m2   

oba  v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

295/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 63 v k.ú. 

Žeravice                                                                                                                                                                                      

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1000 m2 v k.ú. Žeravice. 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

296/8/4/2019 Nepeněžitý vklad nemovitých věcí a movitých věcí v majetku 

statutárního města Přerova do základního kapitálu společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s. 

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

vklad tvořený nemovitými a movitými věcmi ve vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

 Výtlak kanalizace z PE dimenze DN 200 délky 97,32 m uložený na pozemcích parc. č. 5023, 6966 

v k. ú. Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

 Kanalizace betonová v ul. Lány v místní časti Kozlovice dimenze DN 400 délky 224,08 m včetně 

5 ks prefabrikovaných kanalizačních šachet, která je uložena na pozemku parc. č. 213 v k. ú. 

Kozlovice u Přerova, obec Přerov. 

 Jednotná kanalizace v místní části Dluhonice z materiálu PVC DN 250 délky 12,5 m, PVC DN 

300 délky 37,0 m, BETON DN 300 délky 383,1 m, BETON DN 400 délky 1550,0 m, BETON DN 

500 délky 313,9 m, BETON DN 600 délky 402,4 m a BETON DN 800 délky 154,9 m, jejíž 

součástí je 100 ks kanalizačních šachet. Kanalizace je uložena na pozemcích parc. č. 241, 245, 

247, 256, 272, 495, 497, 498, 499, 501, 1017, 1047, 1055, 1139, 1140, 1141, 1142, 1243, 1014/1, 

1014/2, 1014/5, 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 236/2, 237/1, 237/2, 

253/1, 253/2, 254/2, 254/3, 260/1, 260/2, 265/2, 266/2, 271/2, 277/2, 278/2, 283/1, 283/2, 283/3, 

283/4, 291/1, 297/1, 297/12, 297/13, 372/2, 492/2, 492/3, 492/4, 492/5, 492/6, 494/1 v k. ú. 

Dluhonice, obec Přerov. 

 Kanalizace jednotná pro novostavby RD v ul. K Poli v místní části Dluhonice z PVC DN 300 

délky 84,50 m včetně 2 ks kanalizačních šachet uložená na pozemcích parc. č. 1243, 1245, 1247 v 

k. ú. Dluhonice, obec Přerov. 
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 Vodovod v ul. U Bečvy v Přerově z PVC DN 100 délky 48,84 m uložený na pozemku parc. č. 

3161/1 v k. ú. Přerov. 

 Projektová dokumentace kanalizace,  k. ú. Kozlovice. 

 Projektová dokumentace kanalizace, k. ú. Čekyně, 

 

do základního kapitálu obchodní společnosti Vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

IČ: 47674521. 

 

DISKUSE: 

 

náměstek primátor p. Zácha 

Protože VaK, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, dle nového občanského zákoníku jsou 

definovány jako hmotné věci, je nutno v souladu s ustanovením § 39 zákona 128/2000 Sb., zákon o 

obcích, nejprve schválit a zveřejnit na úřední desce záměr převodu těchto věcí a po uplynutí lhůty 

zveřejnění tohoto záměru, bude nepeněžitý vklad uzavření smlouvy o upsání akcií prohlášení o 

vnesení nepeněžitého vkladu do majetku společnosti, předloženo k projednání a schválení v orgánech 

obce. 

Dle jednacího řádu zastupitelstva města, pokud se jedná o nemovité věci nad 3 miliony Kč, a to 

v tomto případě se jedná, tak musí tento záměr schvalovat zastupitelstvo, proto je předloženo na tomto 

zasedání zastupitelstva. 

Tento nepeněžitý vklad musí být proveden do konce listopadu 2019, proto pan primátor svolá 

mimořádné zastupitelstvo na 7.11.2019 ve 14:00 hodin v malém sále MD, aby se následně schválil 

tento nepeněžitý vklad. 

 

p. Pospíšilík 

Konstatoval, že je dobře, že se podaří vybudovat kanalizaci v Čekyni a zeptal se vedení města, kdy se 

bude dokončovat kanalizace v Penčicích. Několikrát zde zaslechl, že na to nejsou peníze. Dle něj, 

kdyby se prodal Chemik a udělal se tam zákaz doplatku na bydlení, tak by město bylo až o 25 milionů 

Kč bohatší a bylo by na kanalizaci. Za další studie se také vyhazují peníze, tak si myslí, že by se 

peníze na kanalizaci v Penčicích našly. 

Sdělil, že by byl rád, aby se peníze na kanalizaci v Penčicích do konce volebního období našly. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že je na tomto zastupitelstvu, zda se bude realizovat kanalizace v Penčicích, případně na 

nějakém dalším zastupitelstvu, pokud se najde dostatek zastupitelů, kteří navrhnou uvolnit finanční 

prostředky na vybudování kanalizace v Penčicích, tak bude zastupitelstvo vázáno realizací této 

kanalizace.  

Informoval, že tento materiál nemá žádnou souvislost s případným budováním kanalizace v Penčicích. 

 

p. Pospíšilík 

Myslí si, že je to čirý alibismus, od začátku volebního období koalice válcuje i rozumné opoziční 

návrhy. Mohlo by to zaznít od p. Střelce, za Výbor pro místní části, jako návrh do zastupitelstva. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bylo to konstatování faktu, nikoliv alibismus. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Připomenul p. Pospíšilíkovi, že dva a půl roku byl součástí koalice a mohl i koaličně navrhnout 

vybudování kanalizace v Penčicích. 

Informoval, že to není jen o Penčicích, ale i o Lýskách, ale nyní se projednává nepeněžitý vklad. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se p. Pospíšilíka, prostřednictvím p. primátora, jaká je souvislost kanalizace v Penčicích 

s nepeněžitým vkladem. 
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Požádal, aby zastupitelé mluvili k věci, aby zastupitelstvo bylo věcné a předmětné. 

 

MUDr. Slováček 

Prostřednictvím p. primátora reagoval na p. Navaříka – jestliže se řeší nepeněžitý vklad kvůli 

kanalizaci do Čekyně a následně za Čekyní je místní část Penčice, tak si myslí, že tato připomínka 

s tím zcela logicky souvisí. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

297/8/4/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2152/2, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), 

příslušná k části obce Přerov I-Město, a částí pozemků p.č. 2152/1, p.č. 

2153/5 a p.č. 2155/1, vše v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 777 m2, jehož součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 

43), příslušná k části obce Přerov I-Město, a části pozemku p.č. 2152/1 (ostatní plocha  - ostatní 

komunikace) o výměře 658 m2, části pozemku p.č. 2153/5 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2 

m2 a části pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 0,23 m2, které se dle 

geometrického plánu č. 6952-39/2019 slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 660 m2 v k.ú. Přerov. 

 

DISKUSE: 

 

p. Pospíšilík 

V této lokalitě je zákaz doplatku na bydlení, takže zde nemohou bydlet sociálně nepřizpůsobiví 

občané, proto si myslí, že takto mohl vypadat třeba i Chemik, kdyby se prodal zájemci, který zde byl, 

nemusela se nemovitost demolovat a mohly být další peníze. 

Toto je zářný příklad, že to jde. 

 

Ing. arch. Horký 

Byl by rád, aby zazněl důvod, proč je záměr převést nyní ještě před realizací stavebního záměru 

regenerace objektu Čechova 43 na byty, proč se to dělá nyní, a ne až potom, co byty budou 

zrealizovány. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Domnívá se, že stávající smlouva, která je uzavřena, hovoří tak, že ve chvíli, kdy dojde ke změně 

územního plánu, tak se převádí finanční prostředky, které jsou ve výši kupní ceny do notářské úschovy 

a dochází k převodu dané nemovitosti. 

Smlouva nebyla stanovena tak, že budoucí kupující změní územní plán, celé to zrekonstruuje a 

zkolauduje, tak teprve mu bude převedena nemovitost, takto ta smlouva stanovena nebyla.  

Důvodem jsou dlouhodobá jednání mezi budoucím vlastníkem a odborem, který má v kompetenci 

změnu územního plánu, paní architektkou, lidmi starajícími se o odpadové hospodářství. Byla cca 4 

jednání, cca 3-4 různé varianty, a až nyní se shodli, a to nelze zvládnout z legislativního hlediska do 

konce roku 2019. Územní plán bude změněn na začátku roku 2020. 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 
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298/8/4/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemků p.č. 983, p.č. 985, p.č. 986, p.č. 987, p.č. 990/3, p.č. 

991, p.č. 992 a budovy k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. Přerov  a úplatný 

převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 6034/52 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. p.č. 983 zast. pl., zbořeniště o výměře 897 m2,  p.č. 

985 ost. pl. jiná plocha o výměře 487 m2,  p.č. 986 ost. pl., jiná plocha o výměře 590 m2,  p.č.  

987 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.452 m2,  p.č. 990/3 ost. pl., zeleň o výměře 263 m2,  p.č. 

991 ost. pl., zeleň o výměře 931 m2,  p.č. 992 ost. pl., zeleň o výměře 184 m2 a budovy            

k bydlení č.p. 1259, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 987 vše v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 3000/11a, IČ 19014015 za kupní cenu ve výši 

5.892.978,30 Kč včetně DPH (dle znaleckého posudku) s tím, že náklady na demolici objektu 

ve výši 984.042,97 Kč včetně DPH budou odečteny od kupní ceny a uzavření kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6034/52 ost. pl., ost. komunikace o výměře 313 m2      

v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti TRINOM s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Tovačovská 

3000/11a, IČ 19014015 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 

281.700,-Kč bez DPH (dle znaleckého posudku) a uzavření kupní smlouvy, za předpokladu 

finančního krytí. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že materiál prošel Finančním výborem, který jednomyslně doporučil obě části zastupitelstvu ke 

schválení. 

Je rád, že prošla varianta za cenu znaleckého posudku, nikoliv ta, kterou navrhoval kupující či 

prodávající, ač v jednom či druhém případě. 

Pogratuloval příslušnému odboru k vysoutěžené ceně za demolici, protože se původně uvažovalo o 

jednotkách milionů korun. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

299/8/4/2019 Bezúplatný převod  nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 312/1, p.č. 312/9, p.č. 312/12, p.č. 312/15, p.č. 

312/16, p.č. 312/17, p.č. 312/18, p.č. 312/19 a p.č. 312/20 v k.ú. Újezdec 

u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný a neschvaluje  úplatný převod 

pozemků p.č. 312/1 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 2242 m2,  p.č. 312/9 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 1196 m2, p.č. 312/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 

m2, p.č. 312/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2, p.č. 312/16 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 92 m2, p.č 312/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2, p.č. 
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312/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2  a část pozemku p.č. 312/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace, geometrickým plánem č. 689-10/2019  označený jako pozemek p.č. 312/19 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 969 m2 a pozemek p.č. 312/20 ostatní plocha, ostatní 

komunikace  o výměře 3 m2 vše v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování 

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

Přerov. 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

300/8/4/2019 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova - část 

pozemku p.č. 34 a pozemku p.č. 250/1 za pozemek p.č. 1027/1 vše v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 1027/1 orná půda o 

výměře 3.814 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova ve společném jmění manželů J. a A. S., bytem *** za část 

pozemku p.č. 34 zahrada označené dle geometrického plánu č. 604-178/2014 jako pozemek p.č. 34/3 

zahrada o výměře  1.193 m2   a   p.č. 250/1 zahrada  o výměře 776 m2  oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve 

vlastnictví statutárního města Přerova. 

Doplatek rozdílu ceny směňovaných nemovitostí dle znaleckého posudku činí 161 320,- Kč ve 

prospěch   manželů J. a A. S., bytem *** 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Uvedl, že je zde pěkný příklad, kdy se investoři rozhodli stavět uprostřed pole a město k tomu musí 

vykupovat pozemky a budovat komunikace a chodníky, což není úplně výhodné. 

Zeptal se, zda se jednalo se stavebníky těchto rodinných domů o nějakém spolupodílnictví na takové 

investici. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Vysvětlil, že mají povolenou výstavbu domů v dané lokalitě, je tam vydáno územní a stavební 

povolení, a to, co p. Horký řekl, tak mělo předcházet vydanému stavebnímu povolení. Stavebníci mají 

zkolaudováno, mají trvalé bydliště a obrací se na město s tím, že je tam nevyhovující komunikace. 

Pokud se to vůbec bude realizovat, tak je potřeba rozšířit to do lokality pozemku ve společném jmění 

manželů S. 

Pan Horký má pravdu v tom, co řekl, ale jednání mělo přijít ještě předtím, než byla vydána stavební 

povolení na výstavbu rodinných domů. 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, zda se neuvažuje o žádném jednání se stavebníky, že by se nějakým způsobem podíleli na 

investici do chodníků a komunikací. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zeptal se, zda je to výzva z jeho strany, aby iniciovali jednání ne se stavebníky, ale s majiteli 

rodinných domů a obyvateli místní části Újezdec, jestli budou ochotni se spolupodílet na financování 

této investiční akce. 

Pokud to takto správně pochopil a projde tento materiál, tak nemá problém s obyvateli místní části 

dané lokality jednat a rád p. Horkého k tomu přizve. 

 

Hlasování : 32 pro, 1 proti, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 
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301/8/4/2019 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a M. P., nar. ***, 

nájemcem bytové jednotky č. * v objektu k bydlení č.p*, příslušném k části obce Přerov I – 

Město, na pozemku p.č*v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem o splátkách pohledávek 

statutárního města Přerova, a to na nájemném, zálohách na služby spojené s užíváním bytu a 

vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 14.10.2019 v částce 80.049,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 2.500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 32 měsíců/2.500,00 Kč a 1 

měsíc/49,00 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: 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se na postoj k danému případu – v důvodové zprávě je uvedeno, že dluhy vznikly od r. 2017 

za nájemné, zálohy na plnění spojené s užíváním bytu, s vyúčtováním těchto záloh a úroků z prodlení 

a poplatky za komunální odpad. Konstatovala, že tento problém mapuje město od května 2017. 

V důvodové zprávě je zmíněno, že nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou k datu 31.7.2019, 

v současné době užívá byt bez právního důvodu. 

Zeptala se, jak je možné, že dlužník nadále využíval bez právního důvodu daný byt a jaký je 

mechanismus k tomu, aby p. P. bylo umožněno nadále bez nájemní smlouvy tento byt užívat. 

 

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

V důvodové zprávě je uvedeno, že se jedná již o třetí splátkový kalendář, tzn. p. P. vždy řešil svou 

životní situaci žádostí o splátkový kalendář, který nehradil. Proto v současné době bez právního 

důvodu se čeká, zda zastupitelstvo schválí nový splátkový kalendář nebo ne, tzn. pokud se neschválí, 

tak s ním bude ukončena nájemní smlouva, pokud se schválí splátkový kalendář, bude se dál 

pokračovat. 

 

 

Hlasování : 23 pro, 8 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

302/8/4/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet 

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

14.10.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 2.553.788,00 Kč za paní H. G., nar. ***, 

Bratrská 709/34, Přerov a panem M. G., nar. ***, posledně nám známým bytem ***, a to za byt č. * v 

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

(***). 
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DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Uvedl, že v důvodové zprávě je uvedeno, že usnesením ze dne 5.5.2017 bylo oddlužení skončeno 

konkursem na majetek. Insolvenčním správcem bylo sděleno, že dlužník již nemá žádný majetek a 

řízení bylo skončeno. Těmto lidem se pořád omlouvá neplacení. Je nástroj k tomu, jak to tlumit, a to je 

zákaz doplatku na bydlení v určitých lokalitách, přímo na číslo domu. Vůbec toho město nevyužívá a 

toto se nestále vrací jako bumerang. Myslí si, že přece není možné, aby při nezaměstnanosti 2,7% si 

lidé nehledali práci a nesnažili se své závazky platit. 

Je potřeba se k tomu postavit čelem a začít to řešit. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Je jasné, že si z toho člověka nikdo nic už nevezme, ale tam neustále narůstá poplatek z prodlení, kdy 

jenom tento poplatek z prodlení činí 2 386 766 Kč a tímto materiálem se to zastavuje, aby se to zde 

stále neopakovalo, protože v příštím zastupitelstvu bude sedět třeba někdo jiný a tento poplatek 

z prodlení by za 4 roky mohl např. 5,5 milionu Kč. Nikdo jim neodpouští, vědí, co je v jejich 

kompetenci, ale taktéž se baví o právních podmínkách a zákonech tohoto státu. Tady se zastavují a 

dává na podrozvahový účet. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál schválit. Dle něj lze souhlasit s oběma pány z různých úhlů 

pohledu. Domnívá se, že se jedná o věc, která je 15 let stará, která se už asi těžko ovlivní, protože se 

využily už veškeré právní nástroje, které právní řád umožňuje. Město má samo nějaké mechanismy, 

takže jiná možnost než odepsat tuto pohledávku a převést ji na podrozvahový účet v tomto případě 

není. 

 

p. Pospíšilík 

Poukázal na to, že je nevymahatelná i ta jistina, ten základ, kde dluh vznikl a pořád se to opakuje. 

Nevěří tomu, že město nemá neplatiče, vždycky budou. Je dostatek informací k tomu, aby se udělal 

zákaz doplatku v těchto problémových nemovitostí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že p. zastupitel asi nechápe podstatu tohoto materiálu, město nepomáhá žádným neplatičům. 

V této chvíli se schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet, aby dále nenarůstal úrok z prodlení, 

nikdo pohledávku nevyřazuje. 

 

 

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

Tento občan v městském domě nebydlí, pouze se řeší pohledávka, která za tímto bydlením vznikla. Je 

to účetní problematika. 

 

p. Tomaníková 

Zeptala se, zda dotyčný nebral příspěvek na bydlení nebo sociální dávky, protože jestli je bral, tak je 

měl odvádět městu, když byl v městském bytě. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Sdělila, že účelovost využívání dávek pomoci v hmotné nouzi je v kompetenci Úřadu práce, takže 

záleží na něm, jak realizuje kontrolní činnost a kontroluje, zda dávky jsou využívány k tomu účelu, ke 

kterému slouží. 

K bezdoplatkovým zónám uvedla, že tam musí být splněny zákonné požadavky, musí tam být zvýšený 

výskyt buď přestupkové činnosti nebo trestné činnosti oproti jiným oblastem, nebo tam musí být 

zvýšený výskyt nežádoucích jevů na vývoj dětí. Záležitost má procesní charakter, postupuje se podle 

správního řádu. 
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p. Tomaníková 

Sdělila, že tato připomínka zde byla už několikrát v předcházejícím období a bylo doporučeno, aby 

s Úřadem práce odbor SVŠ spolupracoval. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

Spolupráce probíhá, odbor má seznamy dlužníků na nájemném v obecních bytech, zejména 

v bezdoplatkových zónách. Pokud klient chce spolupracovat, tak s ním spolupracují ohledně uzavírání 

splátkových kalendářů a ohledně úhrad. Podotkla, že sociální práce spočívá na základě dobrovolnosti 

nájemce, že chce splatit své dluhy. Nejsou žádné donucovací prostředky, čili je to na každém 

klientovi, zda přijde na odbor a chce situaci řešit. 

 

 

Hlasování : 26 pro, 5 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

303/8/4/2019 Požadavky místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou 

komunikace D1 0136 Říkovice - Přerov 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové p. Michal Zácha, náměstek 

primátora a Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o činnostech týkajících se  

místní části Dluhonice v souvislosti s výstavbou komunikace D1 – 0136 Říkovice – Přerov týkající se 

těchto oblastí: 

 

 Investice do sociálního zařízení kulturního domu Dluhonice 

 

 Výkupu pozemků p.č. 606 a p.č.607 v k.ú. Dluhonice pro přístup do rozvojové lokality Za Humny 

 

 Investice do rozvojové lokality Za Humny spočívající v přípravě technické a dopravní 

infrastruktury 

 

 Smlouvy o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi statutárním městem 

Přerov a ŘSD ČŘ 

 

 Přípisu ministerstva dopravy ze dne 2.10.2019 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 
 

 

 

PŘESTÁVKA: 17:40 – 17:55 hodin 
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5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

 

304/8/5/2019 Rozpočtové opatření č. 14 a 15 

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

důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil tento materiál bez připomínek ke schválení. 

 

p. Pospíšilík 

Pochválil, že ve městě Přerově budou vysázeny tulipány. Neví, zda se někdo z odboru životního 

prostředí byl podívat na předělaný suchý poldr v Újezdci, částka milion korun byla dobře investována, 

ještě se samozřejmě vrátí dotace. Je to také jeden ze záslužných kroků, který se udělal. 

Doporučil Komisi pro životní prostředí jednání týkající se městských lesů, jak vypadají po kůrovci. 

 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

305/8/5/2019 Smlouva o úvěru - fixace úrokové sazby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zajištění úrokové sazby u úvěru dle smlouvy č. 2046/16/5629 ze dne 10.05.2017, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, formou úrokového swapu, ve výši 

aktuálního zůstatku úvěru na dobu 3 let, 

 

2. schvaluje uzavření rámcové smlouvy č. 2019011043 mezi statutárním městem Přerov a 

Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,          

IČ 00001350, 

 

3. schvaluje uzavření rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu mezi statutárním 

městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1,        

IČ 45317054, 

 

4. pověřuje Radu města Přerova k rozhodnutí o uzavření či neuzavření obchodu (sjednání 

zajištění formou úrokového swapu), tj. fixaci úrokové sazby s tím, že následně bude o této 

skutečnosti informovat Zastupitelstvo města Přerova. 
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DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. Jak řekla paní náměstkyně, rada je 

operativnějším orgánem než zastupitelstvo. 

 

 

Hlasování : 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

306/8/5/2019 Obecně závazná vyhláška č.../2019 o evidenci označených psů a jejich 

chovatelů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č...../2019      

o evidenci označených psů a jejich chovatelů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál prošel Finančním výborem s doporučujícím stanoviskem, jedná se o průvodní normativní akt 

zákona, takže není jiná možnost, a souhlasí s tím, aby byla vyhláška v tomto znění přijata. 

 

 

Hlasování : 31 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

307/8/5/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 

(Přerovská internetová televize) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem PiTV - StarMedia s. r. 

o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785, na 

výrobu tří publicistických seriálů. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

  

285 281,1 *  - 200,0 285 081,1 

3341 110  Rozhlas a televize 0,0  + 200,0 200,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 521,2 * + 200,0 39 721,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. Hrabina 

Konstatoval, že v podstatě se v tomto materiálu dávají peníze soukromé firmě, aniž by proti nim něco 

měl. Mělo by se to jmenovat jinak než dotace. Pokud má město zájem o vyhotovení nějakých 

dokumentů, tak by mělo této firmě zadat objednávku a zaplatit. 

Z jeho pohledu by to neměla být dotace. 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál byl jednomyslně doporučen ke schválení Finančním výborem s různou argumentací. Dle něj 

tento projekt není špatný a minimálně si zaslouží to, jak tvůrci v průběhu roku 2020 dokáží naplnit to, 

co slibují. Není to konkurence pro Kabelovou televizi Přerov, které město dává násobně více. Pokud 

bude toto internetové médium schopno prezentovat Přerov v rámci ČR, jako město, které se má čím 

chlubit, tak bude rád, když bude v této činnosti pokračovat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil p. Hrabinovi, že pokud by město Přerov chtělo samo tuto akci realizovat, tak vypíše výběrové 

řízení a najde zhotovitele na tento projekt. Je to projekt Přerovské internetové televize a požádali 

město, zda je v tomto podpoří, proto je to formou dotace. 

Záleží na jednotlivých zastupitelích, zda chtějí tento projekt podporovat nebo ne. 

 

 

Hlasování : 25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

308/8/5/2019 Dotace pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor 

dobrovolných hasičů Veselíčko - dovybavení zásahového vozu o 10 ks 

hadic "D" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Veselíčko, se sídlem č. p. 205, 751 25 

Veselíčko, IČ:64989453, na dovybavení zásahového vozu pořízením 10 ks hadic "D". 

Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

 rozpočet   

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 285 291,1 * - 10,0 285 281,1 

 

5512 130  Požární ochrana - dobrovolná část 0,0 + 10,0 10,0 

 

* 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 39 511,2 + 10,0 39 521,2 

 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor jednoznačně doporučil ke schválení. Dle něj je tato částka směšná za to, co dobrovolní 

hasiči pro občany dělají. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 
 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

309/8/6/2019 Memorandum prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje memorandum Prodloužení Baťova kanálu do Olomouckého kraje, 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského podpisem memoranda Prodloužení Baťova 

kanálu do Olomouckého kraje. 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Zaznělo, že první etapa má být Kroměříž – Lobodice, přičemž jsou indicie, že Kroměříž se 

k memorandu nehodlá připojit, možná bude dokonce jakékoliv snahy aktivně bojkotovat. 

Zeptal se, zda má smysl se k takovéto akci připojovat a zda je zřejmý investor takovéto stavby pouze 

pro rekreační účely, která bude pěkně drahá. 
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primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že otázka na investora je v této chvíli předčasná. Tady jde o to, jestli se město připojí 

k Memorandu Olomouckého kraje, pokud se město nepřipojí, tak nebude účastníkem memoranda, 

stejně tak, pokud se Kroměříž nepřipojí, tak také nebude účastníkem memoranda. 

Myslí si, že zde nerozhodují, zda se připojí Kroměříž nebo ne, ale jestli má město zájem, aby se 

memorandum podepsalo a někdy případně se stavba realizovala. 

 

p. Pospíšilík 

Souhlasí se připojit do tohoto memoranda, myslí si, že i celý klub Prosperity. Do ekonomiky míst, 

kudy vede Baťův kanál, to přináší slušné finanční prostředky. 

Myslí si, že to není jen pro rekreační činnost obyvatel města Přerova. 

 

Ing. Symerský 

Za klub KSČM sdělil, že materiál také podporují a investorem u těchto akci Ředitelství vodních cest. 

 

 

Hlasování : 30 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

310/8/6/2019 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu 

Nástroje Územně analytické podklady 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

Nástroje Územně analytické podklady mezi Statutárním městem Přerovem a Olomouckým 

krajem, ve znění dle přílohy č. 1. 

 

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

č. 1. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 
 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

 

311/8/7/2019 Dohoda akcionářů o společné strategii 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“ 

mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 482/21, 

Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem, ve znění, které je přílohou důvodové zprávy 
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2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího             

s uzavřením Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 

ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, 

Lhotka“ mezi společností Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., IČ 47674521, se sídlem Šířava 

482/21, Přerov I-Město, a statutárním městem Přerovem. 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál byl doporučen ke schválení Finančním výborem. 

 

p. Pospíšilík 

Konstatoval, že i z názvu vyplývá, že celá stavba Penčice, Čekyně byla vyprojektovaná, bylo získáno 

územní povolení na stavbu, i stavební povolení včetně přečerpávací stanice na okraji Žeravic. Jediný 

problém byl, že se nezískaly dotace pro Penčice kvůli výrazně vyšším finančním nákladům na jednu 

osobu v projektu a v dotacích. Chybělo, aby město Přerov celou částku zaplatilo. Všechno je 

nachystáno a jenom chybí peníze, je to otázka vůle vedení města. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Je to otázka vůle a možnosti rozpočtu města Přerova. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Požádal, aby se zastupitelé opravdu drželi programu. Toto patří do bodu „Různé“, kde se k tomu může 

rozvést diskuse, nepatří to k tomuto bodu, protože nevidí žádnou souvislost s dodatkem k dohodě o 

spolupráci. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

312/8/7/2019 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné 

zakázky na stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí 

ČD, Přerov-Předmostí“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na 

stavební práce „Silnice I/55 Mimoúrovňové křížení s tratí ČD, Přerov-Předmostí“, dle 

důvodové zprávy 

 

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

usnesení 

 

DISKUSE: 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál byl Finančním výborem doporučen ke schválení, kdy se pouze narovnává situace mezi 

investorem a městem. 

 

 

Hlasování : 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 
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8. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU VRCHOLOVÉHO A 

VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH PRO ROK 2020 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

313/8/8/2019 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů, níže uvedený dotační program ve znění dle přílohy Dotační program 

statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu pro rok 2020 takto: 

 

 Dotační program C. na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2020 s 

tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2020 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 30.11.2019 

 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova 

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu pro rok 2020 za těchto podmínek: 

 

Dotační program C. 

 žádosti budou podávány v termínu od 18. 11. 2019 do 2. 12. 2019, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 16. 10. 2019 v Městském informačním centru na nám. 

TGM a na pracovišti: Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 

(pracoviště Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že je to další oblast, kterou projednávali v rámci Finančního výboru. Domnívá se, že jednak se 

tímto plní určitý dluh v rámci programového prohlášení a trochu se narovnává situace, kdy dle něj, je 

rozhodně lepší, pokud bude vrcholový a výkonnostní sport podporován programově nežli formou 

individuálních žádostí či jiné podpory. Uvedl, že v každém případě si vrcholový a výkonnostní sport 

dospělých v rámci města Přerova tuto jednoznačně zaslouží a uvidí se v příštích letech, zda tato výše 

je dostatečná a jaký bude o něj zájem. 

 

Ing. arch. Horký 

Je naopak přesvědčený, že by se měl podporovat mládežnický a dětský sport tak, aby všechny děti 

mohly sportovat bez ohledu na finanční situaci rodiny. Dle něj si dospělý sport musí na sebe vydělat 

nebo do toho ti dospělí musí dávat své finanční prostředky. Je to o nastavení jednotlivých lidí a je to 

pouze politickým rozhodnutím. Takovýto dotační program nemůže v žádném případě podpořit, byl by 

raději, aby se tyto finance využily pro sport dětský. 
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Obává se, že to slouží především k financování hokejistů, kteří jsou financováni nepřímými 

podporami, skrytými ve výhodnějších nájmech apod. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že je lež, že by hokejisti byli podporováni nějakými skrytými metodami prostřednictvím 

snížení nájmu. 

 

p. Pospíšilík 

Je opačného názoru. Ve většině podobně velký měst jsou sportoviště v majetku města, většinu 

sportovních klubů sponzorují velké průmyslové podniky nebo soukromé firmy, ale v Přerově jich není 

dostatek. 

Souvislostí je to, že se připravovala průmyslová zóna v Bochoři, kterou teď vláda odpískala, a v této 

průmyslové zóně mohly být právě průmyslové podniky, které mohly sponzorovat sport a kulturu. 

Myslí si, že je to dobrý počin, ale chtěl by po vedení města trochu více bojovat o to, aby byla 

průmyslová zóna opět na stole, aby se tím pomohlo ekonomice a celému rozvoji města. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zareagoval na kolegu Horkého. Věří, že i rozumní zastupitelé to podpoří, protože předstoupit před 

dospělé sportovce, a není to jen hokej, říct jim argument z minulých let, že mají jít za sponzory… 

Kdo sportu alespoň trochu rozumí, a když někdo hraje alespoň lepší soutěž, tak ti dospělí jsou placeni 

kluby za to, že jsou jejich reprezentantem, a ty kluby na to musí sehnat finanční prostředky.  

Připadá mu to jako rozumný krok stanovit z rozpočtu města tuto částku, která stejně nepokryje 

všechny požadavky. Pořád zůstaly zachovány dotační programy pro mládežnický sport. 

 

Ing. Vrána 

Myslí si, že nelze oddělit, že by jen podporovali např. děti, samozřejmě podpora dětí by měl být 

základ. Pokud nebudou podporovat sport dospělých, tak se není proč divit, že sportovní kluby 

skomírají, někteří lidé se stěhují do jiných měst, kde mají lepší sportovní podmínky. 

Myslí si, že je to transparentní krok, jak rozdávat dotační peníze, dle určitých kritérií se finanční 

prostředky rozdělí. Je to rozhodně lepší způsob než mít individuální žádosti, které závisí jen na vůli 

zastupitelů, zda se jim tyto prostředky dají. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Uvedl, že mládež je podporována dotačním projektem A, respektive dotačním programem B, neubírá 

se mládeži, toto jsou peníze navíc. Dotační program zůstává stejný pro rok 2020, tak jako v r. 2019. 

Pečlivě studovali, jakým způsobem podpořit jednotlivé kluby a nenašli lepší transparentní řešení než 

tento dotační program. Je to naprosto transparentní dotační řízení.  

Upozornil, aby to nebudilo zdání, že je to napasováno na hokej, tak maximální výše příspěvku je 500 

tisíc Kč a nemůže se to překročit. Je tam minimální výše – 50 tisíc Kč a maximální výše 500 tisíc Kč. 

U akce je minimální částka 25 tisíc Kč. Jednotlivá kritéria jsou svázána. Proto by chtěl rehabilitovat 

pošpiněné hokejisty, že někde přelévají peníze. 

 

MUDr. Slováček 

Řekl, že tento bod podpoří, protože si myslí, že jakákoliv finanční pomoc sportu, ať už se jedná o sport 

mládeže, tak i o sport dospělých v této úrovni je vítaná. Napříč všemi věkovými kategoriemi vzrůstá 

množství civilizačních chorob spojených s obezitou se spoustou dalších komplikací. Podporovat sport 

se určitě vyplácí s ohledem na zdraví populace. 

 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal, aby p. náměstek nepodsouval některá konstatování, která nejsou pravdivá, jako například, že 

SpP nemá rádo hokejisty. Uvedl to pouze jako příklad. 
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Mgr. Netopilová 

Také má výhrady k rétorice pana Kouby, je to velice zákeřné. Materiál by podpořila za předpokladu, 

že by potom už nešly žádné individuální dotace v této oblasti. 

Obává se, že v reálu to bude vypadat tak, že vrcholový sport získá tyto plánované dotace, a potom 

stejně dostane i ty individuální. Je si tím téměř jista a bude ráda, když to tak nebude. 

Také si myslí, že by se měl podporovat zejména sport u dětí a mládeže. Pokud město Přerov není 

schopno za ty roky vytvořit novou knihovnu, která by byla na úrovni 21. století, tak jí to připadá skoro 

až kacířské. Raději by dávala peníze do kulturní oblasti, protože ji Přerov potřebuje. 

 

 

Hlasování : 27 pro, 2 proti, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 
 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

314/8/9/2019 Zřízení výdejny stravy v objektu Základní školy Přerov, Boženy 

Němcové 16  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 

30, IČ: 49558277, se sídlem Přerov, Přerov I – Město. Předmětem dodatku zřizovací listiny je 

rozšíření místa poskytovaných školských služeb u typu školského zařízení školní jídelna – 

výdejna o adresu budovy Boženy Němcové 101/16.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.11.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem žádosti o změnu zařazení u 

Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, v rejstříku škol a školských zařízení 

vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za podmínky schválení usnesení v 

bodě č. 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE: 

 

Mgr. Netopilová 

Tento materiál ji trochu překvapil, protože v novinách četla úplně jiná zdůvodnění. Zajímal by ji počet 

dětí, protože je velmi vysoký, kdo by měl dostávat obědy zdarma. Zeptala se, jestli je nějak ověřeno, 

že je na místě tento dar – obědy zdarma.  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Podklad pro to, jestli dítě má nebo nemá nárok, stanovuje Úřad práce, nikoliv odbor školství, proto to 

ani nekontroluje, tzn., že vychází ze sociální situace daného dítěte, jestli má nárok, takže kontrola 

opravdu není na městě. Nemají právo lustrovat každého rodiče, jestli má nárok na tento příspěvek. 

V současné době se jedná okolo 95, ale každý den se to vyvíjí, paní vedoucí odboru školství má 

aktuální číslo k dnešnímu dni. Nárůst byl způsoben i tím, že 1/3 dětí, které nepobírají tento příspěvek, 
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se přihlásila do tohoto školního stravování. Příspěvek je spjat s podmínkami, které jsou velmi 

administrativně těžké, přesto je rád, že jednotlivé organizace k tomu přistoupily. Například se jedná o 

povinnost chodit do školy a mít 10% minimálně neúčast, ať omluvené či neomluvené absence, tzn. 

musí být monitorována docházka, v případě, že dítě nechodí do školy, tak ztrácí nárok na tento 

příspěvek. Jednoznačně strava musí být konzumována ve škole. Dohled a kontrola jsou zřejmé a může 

být kontrolováno i veřejností v tomto ohledu. 

Nárok nestanovuje ani on, ani paní vedoucí odboru, je to dáno úřadem práce. Dokonce i mateřské 

školy pobírají tento příspěvek, téměř všechny příspěvkové organizace se do tohoto programu 

přihlásily. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

Doplnila – ZŠ B. Němcové má rozhodnutí o přidělení příspěvku až pro 200 dětí, v současné chvíli se 

jedná o 118 podpořených dětí, příspěvek je ve výši 879 tisíc Kč na školní rok. Počet podpořených dětí 

v rámci mateřských škol je 103 a celkový příspěvek je 855 tisíc Kč. 

 

Hlasování : 29 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

315/8/9/2019 Předání pozemků a dokončené investiční akce k hospodaření Základní 

škole Přerov, Želatovská 8  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a 

převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov 

a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8. Předmětem tohoto dodatku je předání 

k hospodaření částí pozemků 5307/4, 5307/3, pozemků 5307/199, 5307/200, 5307/201, 5307/2002 vše 

v k.ú. Přerov a předání dokončené investiční akce „Modernizace ZŠ Želatovská 8, Přerov – 

bezbariérový boční vstup“.   

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.10.2019 

DISKUSE: 

 

Ing. Hrabina 

Proti předloženému materiálu nic nemá. Na 6. zasedání Zastupitelstva města dne 17.6.2019 bylo 

schváleno předfinancování této akce a na daném zastupitelstvu se tázala a dodnes mu nebylo 

odpovězeno, co s těmi zadrženými dešťovými vodami bude dít, co se bude zalévat. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Domnívá se, že odpovídal na stejném zastupitelstvu, možná to zaniklo, ještě vyjadřoval lítost, že se to 

nevrátí zpátky do toho cyklu, což by bylo úplně ekologicky nejvýhodnější, aby se splnila účelnost 

využití srážkových vod, ale v současné době bude sloužit k zavlažování prostoru, bude se čerpat 

dešťovka a zavlažuje se vnitroblok, tzn. ta zahrada, k pěstitelským pracím pozemků a k trávě, která 

tam je. Řekl také, že ideální by ještě bylo vracet vodu zpátky na střechu do nádrží a používat třeba na 

splachování, to by bylo nejoptimálnější, ale zatím k tomu nejsou technické parametry. 

 

 

Hlasování : 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 
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9. RŮZNÉ 

 

316/8/10/2019 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2020 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 

2020" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 150 000 Kč; 

 

2. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2020"      

s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020            

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč; 

 

3. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2020" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2020 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 350 000 Kč. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Střelec 

Protože se jedná o různé oblasti dotací, tak navrhl hlasovat po jednotlivých bodech. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ve všech bodech ke schválení. Zazněly názory, že samozřejmě 

dotační program č. 1 na obnovu exteriérů památkově významných staveb by mohl mít vyšší alokaci, 

ale pokračuje se v tom, co zde bylo v minulých letech. Je to otázka pro roky příští, pokud by byla 

možnost alokaci navýšit. 

Jednoznačně podporuje nový dotační program, který podporuje dešťovku z pozice města, tzn. přidává 

ke státní dotaci určité finanční prostředky, protože si myslí, že by to mohlo alespoň minimálním 

způsobem v tomto suchém období některé motivovat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Důvod, proč město dotuje věc, která je již dotovaná ze státního rozpočtu je jednoduchý. Pokud by to 

nebylo dotováno ze státního rozpočtu, pak je to potom naprosto nevýhodně a dá se říct, že téměř nikdo 

by asi neměl zájem, se takovouto věcí, protože by to bylo velmi finančně nevýhodné. I při zapojení 

této státní dotace je pořád návratnost investice investora, a myslí tím rodinné domy, v řádu asi cca 10-

13 let. Samozřejmě technologie ani tak dlouho nevydrží, takže ta investice je naprosto nenávratná 

z hlediska financí. Ale je důležité, že je velmi návratná z hlediska ochrany a šetření životního 

prostředí, a to je ten důvod, proč se rozhodli jít touto cestou a navrhují tento dotační program, aby 

motivovali více investorů. Dešťová voda by se měla využívat pro dva hlavní účely – závlaha zeleně a 

druhý účel je použití jako užitkové vody pro splachování toalety. 
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Pro zajímavost uvedl, že čtyřčlenná domácnost pouze na splachování toalety průměrně spotřebuje za 

rok 58 tisíc litrů pitné vody. 

Požádal všechny o podporu tohoto dotačního programu. On sám je příjemce státní dotace, bude 

používat dešťovou vodu, aby předešel nějakým dohadům, tak i přesto, že by na tuto dotaci měl nárok, 

tak o ni žádat nebude. 

 

Ing. arch. Horký 

Dotační program dešťovka velmi podporují, ale je jim líto, že alokace je pouze ve výši 350 tisíc Kč na 

rozdíl od podpory dospělého sportu, kdy s ohledem na udržitelnost života ve městě, obecně na planetě 

Zemi, to vidí jako mnohem důležitější krok, než podpora sportu. 

Proto navrhl protinávrh, aby alokaci byla 500 000 tisíc Kč. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Domnívá se, že se nevyčerpá ani těch 350 tisíc Kč, nicméně o protinávrhu budou hlasovat. 

 

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí odboru SÚ a životního prostředí 

Sdělil, že samozřejmě zvažovali, jakou částku navrhnout, protože je to skutečně pilotní projekt, Brno 

bylo jako první, tak tam zjišťovali, kolik navrhují. Navrhli na neomezenou dobu do vyčerpání, čili na 

jeden rok 30 milionů Kč a čekali obrovský zájem. Když naposledy hovořil s vedoucím oddělení 

motivačních projektů, tak vyřídili 12 žádostí. Toto je zhruba na 10 až 12 žádostí podle druhu projektů, 

které měli dotované. Pokud by se nedostalo na všechny, tak předpokládá, že zase příští rok do 

programu navrhnou, aby mohl dostat ten, kdo dostal dotaci od státu v průběhu celého roku 2020 tak, 

aby ji mohl dostat v r. 2021 od města. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 14 pro, 2 proti, 17 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, 

Ing. Prachař) 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Střelce – hlasovat po bodech: 24 pro, 2 proti, 7 se zdrželo, 2 omluveni 

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování – bod 1: 31 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování – bod 2: 28 pro, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování – bod 3: 29 pro, 1 proti, 3 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

 

 

 

Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

                                                                                               člen Rady města Přerova 
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317/8/10/2019 Obecně závazná vyhláška č. .../2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 a Obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2019, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 a Obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Hlasování : 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

Zmínila věc, o které se dozvěděli minulý týden, a která většinu Přerovanů poměrně nemile překvapila. 

Před 2 roky byla zde ukončena činnost elokovaného pracoviště Střední zdravotnické školy v Přerově. 

Snažili se hovořit s představiteli Přerova i z Olomouckého kraje, aby bylo toto vzdělávání v Přerově 

opět obnoveno nebo nějakým jiným způsobem nahrazeno. Začalo se hovořit o tom, že by zde mohla 

být vyšší odborná škola zdravotnická. Tato jednání vyústila v přijetí usnesení Rady Olomouckého 

kraje a v podepsání memoranda, které podporovalo vznik vyšší odborné školy zdravotnické. 

Memorandum podepsala společnost Agel a.s., Olomoucký kraj, Statutární město Přerov a 

Arcibiskupství olomoucké. 

Celou dobu se hovořilo o tom, že tato škola zahájí svou činnost ve školním roce 2020/2021. Nyní se 

dozvěděli, že toto datum nebude dodrženo a škola se bude otevírat o rok později. 

Zeptala se, zda v rámci podepsaného memoranda bylo stanoveno kdo, za co odpovídá a kdo a jak bude 

tuto činnost zajišťovat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že v rámci memoranda bylo určeno, že provozovatelem školy bude Agel, ale ten 

nepožádal o akreditaci včas. Tím došlo k odložení projektu o jeden rok. Nejedná se o zrušení projektu, 

ale o odložení. Ani město a ani Olomoucké kraj nemohli ovlivnit, aby společnost Agel žádost podala 

včas. 

 

Mgr. Netopilová 

První dotaz se týká jejího dotazu na minulém zastupitelstvu, na který dostala písemnou odpověď, ale 

naprosto neuvěřitelným způsobem. Ptala se, jak je možné, že město Přerov v akciové společnosti VaK 

v představenstvu zastupuje p. Hrdiborský, který je zastupitelem a občanem města Tovačov a toto 

město je také akcionářem téhož podniku. Proto se zeptala znovu, jestli je v pořádku a jak je to možné. 
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To, co jí bylo písemně zodpovězeno, že takto rozhodlo zastupitelstvo, je to naprosto nedostačující až 

arogantní odpověď. 

Požádala o písemnou odpověď o věcném zdůvodnění, vysvětlení a samozřejmě ji zajímá právní 

stránka. Osobně je přesvědčena, že důležité bylo, že p. Hrdiborský je zastupitelem za  Hnutí ANO. 

Domnívá se, že restaurace MD je otevřená pouze do 20:00 hodin Žádná standardní restaurace, která 

chce přežít a nabízet posezení, tak to určitě nemá. Občané si stěžovali, že jsou zavřené toalety u 

restaurace přes den, ty bývaly běžně otevřené a občané je využívali. Je to majetek města, to není přece 

možné zavírat a zacházet s otevírací dobou tak, jak to je nyní nastaveno. 

Blíží se konec roku a město má již vymyšlený kalendář a různé upomínkové předměty. Vyzvala 

město, aby se začalo orientovat na firmy, které dělají design s recyklovaných věcí, které dělají 

udržitelný design. Město zrovna neoplývá nějakou invencí a vkusem. 

Uvedla, že je to asi rok, co tiskem proběhlo, že 2 mladé ženy vytvořili billboard, na kterém jsou psi 

z městského útulku, a že pomocí tohoto billboardu hledají psům nový domov, fotky se měnily, pokud 

se pejsek dostane k novému majiteli. Každý den chodí kolem plechové zdi u křižovatky na Polní, tak 

si všimla, že tam jsou reklamy realitních kanceláří, které jsou velmi agresivní a velmi nepříjemné. 

Jediný billboard, který měl aspoň nějaký smysl, tak zmizel za zatáčkou, takže teď je naprosto 

neviditelný. Vyzvala Radu města, aby zkusila najít místo pro tento billboard. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba – faktická 

Požádal zastupitele, aby dodržovali jednací řád, aby v tomto bodu vystoupili k jedné věcia a pak se k 

ní  rozpoutala diskuse. Je možné se přihlásit několikrát v tomto bodu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl na část, která se týkala Vaku, kdy dle jeho názoru bylo odpovězeno v souladu s jednacím 

řádem zastupitelstva a upozornil na to, že v r. 2014 nebo 2015 byl do dozorčí rady společnosti VaK 

jmenován občan Brna, a to i hlasem p. Netopilové. 

 

MUDr. Trhlík 

Vrátil se ke sportu dospělých. Vzhledem k poměrně vysoké částce, která je v tuto chvíli této 

problematice věnována, tak si myslí, že je dostatek prostoru se věnovat cyklostezce v okolí Bečvy. Je 

velmi využívaná mnoha dospělými, ale její ostudou je ta část, která je mezi přerovskými tenisovými 

kurty a grymovskou stezkou a mostem, je velmi nebezpečná, úrazů je tam hodně, v podstatě je 

použitelná pouze pro chodce. 

Pokud je tedy prostor, tak by bylo dobré se i této části dospěláckého sportu věnovat. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že jsou si vědomi v jakém je to stavu, protože to není cyklostezka, to je pseudocyklostezka. Je 

to akce, která vznikla v minulosti. TSMPr ve spolupráci s odborem majetku mají přesně zmapovanou 

část od tenisových kurtů až ke grymovskému mostu, je vyčíslená částka na lokální opravu a souběžně 

s tím odbor majetku zpracovává podrobně majetkoprávní vztahy k tomu, aby stezka mohla být 

eventuálně rozšířena nebo dobudována. Myslí si, že jako v minulosti možná narazí na majetkoprávní 

vztahy a jednání s Povodím Morava, protože se to týká i jejich pozemků. 

Uvedl, že jsou v tomto aktivní a z jara příštího roku by se měly ty nejkrizovější úseky opravit a 

informoval, aby zastupitelé souběžně s tím sledovali jednání rady a komise, kde budou předloženy 

majetkoprávní poměry. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se uvolněného radního pro dopravu p. Navrátila, prostřednictvím p. primátora – myslí si, že od 

prosince to bude velmi zásadní – cca v půlce prosince by mělo ŘSD předat do užívání úsek dálnice D1 

od Lipníku po Předmostí, mezi tím není hotový a není to ani v plánu úsek MÚK v Předmostí, tzn. od 

sjezdu z dálnice na Polní ulici. Takže bude puštěn provoz pravděpodobně osobních automobilů do 

Přerova. Zeptal se, jestli je v řešení varianta, která by bránila dojezdu těchto osobních automobilů, 

které jedou na Zlín, na konec dálnice a sjezd do Předmostí, a že by vedla po staré silnici, tzn. Lipník – 

Osek – Prosenice – Přerov. 
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uvolněný radní Ing. Navrátil 

Informoval, že omezení bude několik. Bude implementován přímo do navigací GPS modul, který bude 

ukazovat, že přes Přerov bude trvalá zácpa, to už zaznělo z ŘSD. Dalším opatřením bude, že od 

Lipníku bude pořád značena cesta přes Olomouc. Nadále platí omezení pro kamiony, když už se do 

Přerova tato auta dostanou, tak by měla pokračovat po silnici R55 na Olomouc. Takže systémem 

dopravního značení je omezení signálu GPS nebo vytváření jakési pseudozácpy v Přerově. 

 

Ing. arch. Horký 

Vrátil se k memorandu s Agelem, protože dnes zde zastupitelé schválili Memorandum o prodloužení 

Baťova kanálu, ale nevzpomíná si, že by zastupitelstvem memorandum s firmou Agel prošlo. Uvedl, 

že bývá dobrým zvykem takovéto dokumenty předkládat nejvyššímu orgánu obce. 

Proto se zeptal, jestli toto memorandum bylo v radě města, ale nevšiml si toho, nebo zdali ho primátor 

podepsal ze své vlastní vůle. Požádal o zaslání textu memoranda. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Oznámil, že text memoranda bude zaslán a nemyslí si, že tento text memoranda je výhradní mocí 

zastupitelstva, proto ho podepsal o své vlastní vůli. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D. 

Uvedl prezentaci a seznámil zastupitele s aktuálními výsledky archeologického výzkumu studny na 

Horním náměstí v Přerově a podal návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. podporuje obnovu studny na Horním náměstí v Přerově, 

2. doporučuje Radě města Přerova vyhlásit sochařsko-architektonickou soutěž na podobu 

obnovy studny a úpravy jejího okolí v souvislosti s výsadbou nových lip, 

3. doporučuje Radě města Přerova zabývat se využitím dřeva pokácených lip na Horním 

náměstí s ohledem na jejich kulturně-historický a zejména symbolický význam pro 

občany města Přerova. 

 

 

p. Pospíšilík 

Vrátil se k provozu na dálnici D1 z Lipníku do Předmostí, dle vyjádření p. Navrátila pochopil, že 

provoz po dálnici bude a v podstatě je to na libovůli řidičů, jestli pod most pojedou nebo nepojedou. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Zopakoval, že od Lipníku n/B bude doprava na Olomouc, Prahu a Brno značena po dálnici D35 a D46, 

tzn., že nebude hnána na Přerov, ale bude hnána přes Olomouc. Bude dáno dopravní značení, pokud 

bude porušováno, tak asi bude konat PČR. Pro Přerov platí zákaz vjezdu kamionů. 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že se zřejmě bude muset odpovědět písemně. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Pochopil, že nebude puštěna nákladní doprava, ale osobní doprava po dálnici pojede a bude to opravdu 

na libovůli řidičů.  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Poděkoval p. Schenkovi za nejzajímavější příspěvek a uvedl, že jeho návrh podpoří. 

 

p. M. Dostál 

Zeptal se p. Schenka, prostřednictvím p. primátora, že řekl u jedné z fotografií, že tam je socha 

J.A.Komenského, tak jestli byla někde odstraněna a převezena a potom nahrazena sochou J. 

Blahoslava, nebo to byla socha J. Blahoslava. 
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Mgr. Galová 

Připomenula se se záležitostí, že podobný nápad jako kolegu Schenka napadl i jí, když slyšela o kácení 

lip a kontaktovala Ing. Novotnou z Kanceláře primátora s tím, že Galerie města Přerova roky 

vystavuje ručně vyřezávaný vánoční Betlém, a že by ráda z toho dřeva pořídila nějaké další figury, což 

už konzultovala s uměleckými řezbáři, kteří posoudí kvalitu a tvrdost dřeva. 

Proto by byla ráda, kdyby se na to potom vzpomnělo. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D. 

Informoval, že nebylo vždy samozřejmostí využít dřevo památných stromů, většinou to bylo palivové 

dříví. 

Odpověděl p. Dostálovi, že se jedná o sochu J.A. Komenského, která byla v průběhu staletí několikrát 

přemísťována až se ocitla tam, kde je. Nyní je tam dílo od Fr. Bílka. 

 

Ing. arch. Horký 

Vrátil se k dotazu s memorandem, uvedl, že bývá dobrým zvykem taková memoranda předkládat, 

neřekl, že je to vyhrazeno pravomoci zastupitelstva. 

Dostal odpověď od městské architektky ke kontejnerovým stáním, kdy minulé zastupitelstvo schválilo 

popelnice zvětšovat, bylo tam konstatováno, že doporučuje zabývat se možností umístění podzemních 

kontejnerů alespoň v historické části města, což také doporučuje. 

K návrhu usnesení p. Schenka by rád podtrhl v bodě 2 to, že se nebude jednat pouze o nějaké vyzdění 

obruby případně výsadby nových lip, ale zásah tam bude evidentně větší, bude tam potřeba vytrhnout 

kořeny, to zasáhne poměrně velkou oblast včetně dlažby, bude se tedy řešit dlažba, osvětlení, zda tam 

bude nějaká informativní cedule, takže je opravdu potřeba to zpracovat komplexně. 

Dále uvedl, že v médiích zaznělo k návrhu na koupací biotop Laguna, že by to stálo 900 milionů Kč za 

3 roky včetně provozu a pořízení, proto by požádal o výpočet tohoto nákladu, pokud není studie 

proveditelnosti, byla to p. Mazochová, která byla ve zpravodajstvím iDnes citována. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Řekl, že tato informace není oficiální informace ani rady města, je to možná soukromý názor p. 

Mazochové. Nemyslí si, že by se soukromý názor p. Mazochové měl brát jako oficiální názor města 

Přerova. 

K memorandu uvedl, že ani on to nedělal jen o své vlastní vůli, ale bylo to schváleno Radou města 

Přerova a Radou Olomouckého kraje. Takže si myslí, že orgány, které jsou za to zodpovědné, svou 

odpovědnost převzaly. 

 

Ing. Střelec 

Pochopil, že kolegové nepochopili systém posledního bodu, kdy se měli vyjadřovat k jednotlivým 

bodům. Přihlásil se k odpovědi k bodu archeologický průzkum a studna – je rád, že konečně po 

několika měsících byl archeologický průzkum ukončen a mohou pokračovat v tom, co je nezbytně 

nutné, tzn. v revitalizaci zeleně. Lípy se skutečně musí vykácet a navrhnou, co se tam nasadí. 

 

MUDr. Slováček 

Zeptal se p. Navrátila, prostřednictvím p. primátora, na dvě věci. Po tragické události ze 14.9.2019 

vedl s p. Navrátilem telefonický hovor, jak lze vyřešit nebezpečnou situaci na komunikaci I/47 

v oblasti myší díry, p. Navrátil ho informoval ve smyslu, co zde zaznělo na začátku zasedání. 

Nicméně mu navrhl, že než se vyřeší majetkoprávní záležitosti a celé komplexně, jestli by bylo možné 

realizovat přechodnou úpravu dopravního značení s tím, že by se před tu zákrutu dala značka na 

červenobílém pruhovaném sloupku, kde by bylo omezení rychlosti např. na 70 km/h a pod tím 

výstražná značka „chodci ve vozovce“. Zeptal se, jestli to řešil s PČR s DI nebo na krajské úrovni, zda 

by bylo aspoň touto přechodnou úpravou zvětšit tam bezpečnost. 

Dále uvedl, že když se na zastupitelstvu diskutovali o zahájení stavby MÚK silnice I/55 v Předmostí, 

tak se dotazoval, jestli jsou legislativně všechny podklady, aby na stavbě nedošlo k žádnému zdržení. 

Byl poučen, že pokud by nebylo všechno vyřízeno, tak by nebylo stavební povolení, a že by se to 

nemohlo realizovat, proto by ho zajímalo, proč když byl plán dokončení stavby v únoru 2021, tak co 

se stalo, že najednou je plán dokončení stavby až v prosinci 2021. 
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uvolněný radní Ing. Navrátil 

K myší díře zopakoval, že jsou tam zahájeny výkupy, potom omezení rychlosti. Vydali se trochu jinou 

cestou a to, že soukromý investor bude budovat sjezd na ulici Lipnická, domluvili se s ním, že si 

požádá o posunutí značky města Přerova před tento sjezd, a tím tento problém bude vyřešen. 

K MÚK uvedl, že tam došlo ke zpoždění, vysvětlil, že to jsou vlastně 2 stavby – je stavba SŽDC – 

železniční stanice Přerov II. etapa a MÚK. 

Stavba SŽDC je za 3,2 miliardy Kč a MÚK je takový drobek a nejdůležitější na tom jsou výluky na 

trati za poměrně velkou částku. Takže stavba MÚK musela čekat na výluky SŽDC, čekalo se i na 

odvolání různých spolků na to, až bude vydáno stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno, tzn. 

SŽDC začíná stavět a MÚK se k tomu přidalo. Legislativně bylo všechno v pořádku, nicméně se 

čekalo právě na termín výluk. 

 

MUDr. Slováček 

Informaci o myší díře mu p. Navrátil sdělil a zeptal se, kdy to bude a než to bude, tak se zeptal, jestli 

bylo s PČR projednávána možnost přechodné úpravy dopravního značení omezení rychlosti a 

výstražná značka „pozor chodci“. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Mluvil na toto téma s dopravní policií, nicméně minulý týden proběhlo právě jednání s investorem 

ohledně propojení výstaviště z ulice Lipnická na Kopaniny. Došli k tomu, že jako investor, když si 

požádá o posunutí značky, tak to bude procesně rychlejší. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Vrátil se k návrhu p. Schenka a podal návrh, aby usnesení bylo hlasováno po bodech. Jeho návrh je 

schválit bod 1 – podpora obnovy studny. 

 

MUDr. Slováček 

Znovu otevřel téma podpory karatistů na účasti Mistrovství světa v karate v Tokiu v Japonsku. 

Za zastupitele Slováčka podal návrh na usnesení: ZM se usnáší, že spolku Karate z.s. doinvestuje i 

zbylých 25 tisíc Kč na podporu výjezdu juniorských reprezentantů na Mistrovství světa 

v Japonsku. 

Zaznělo zde, jak je sport prospěšný, jak se mají mladí podporovat a motivovat, schválily se zde velké 

sumy pro sport dospělých a na další investiční akce, proto si myslí, aby zastupitelstvo doschválilo  i 

zbylých 25 tisíc, které žádali karatisti, což  je zlomek v rozpočtu. Tito sportovci budou město 

reprezentovat na mezinárodní úrovni.  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Uvedl, že po minulém zastupitelstvu vedl jednání s trenérem p. K., seznámil ho, že zastupitelstvo se 

usneslo na 25 tisících na podporu výjezdu mladých karatistů do Japonska a zároveň ho informoval, že 

má podporovatele p. Slováčka. V tomto případě musí dát zapravdu p. Netopilové, že nezabrání 

takovýmto věcem, každý zastupitel má na to právo. Takže kromě programu C, může někdo navrhnout 

mimořádnou investiční dotaci pro jakýkoliv sportu. 

Proto on, jako garant dotačních titulů, nemůže tento nesystémový prvek schválit, i když by je 

samozřejmě rád podpořil. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Doplnila návrh p. Slováčka dovětkem „za podmínky finančního krytí“, aby to bylo vůbec 

hlasovatelné. 

 

MUDr. Slováček 

Sdělil, že to, co říkal p. náměstek Kouba je pravda. Domluvil se s p. K., že pro ně je lepší podle 

přísloví „lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše“. 

Upozornil, že s Karate z.s. nemá nic společného, nikoho z nich osobně nezná, ani z dětí, ani z rodičů a 

ani z trenérů, tento sport neprovozuje. Jen mu přišlo, že na reprezentaci města a ČR na takovéto úrovni 
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s ohledem na to, kolik stovek tisíc, kolik milionů proteče zastupitelstvem na schvalování různých 

dotačních titulů, navýšit částku o 25 tisíc Kč je opravdu zlomek. 

Znovu čestně prohlásil, že nikoho z Karate z.s. nezná.  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Řekl, že věří, že p. Slováček nikoho z nich nezná, a podotkl, že naopak pro něj je to o to bolestnější, že 

některé zná, dokonce i ty děti, které tam jedou, a přesto trvá na systémovém řešení a nemůže toto 

podpořit. 

Vysvětlil, že „za podmínky finančního krytí“ nedostanou podporu, protože v současné době vyčerpali 

alokované prostředky, takže je to z rezervy. 

Návrh usnesení je formálně právně špatně, proto požádal p. vedoucí Pospíšilovou, aby usnesení dávalo 

smysl a mohlo se o něm hlasovat. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

Doplnila, že v případě schválení usnesení to ještě půjde na prosincové zastupitelstvo: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí individuální dotace 

subjektu Karate Přerov, z.s., IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí členů na Mistrovství světa v 

karate KWF, konané ve dnech 7.-10.11.2019 v Tokiu v Japonsku za podmínky finančního krytí. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D. 

Požádal, aby zastupitelé hlasovali o jednotlivých bodech zvlášť a předem poděkoval za podporu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že tím pádem se nemusí hlasovat o návrhu p. Záchy (hlasovat po jednotlivých bodech), 

protože předkladatel sám navrhl, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech zvlášť. 

 

Ing. Hrabina 

Zajímalo by ho, kde v systému je dotace pro soukromou s.r.o. Přerovská internetová televize. 

 

primátor Ing. Měřínský 

To byla žádost o individuální dotaci a zastupitelstvo tuto individuální dotaci schválilo, nebyla to 

dotace v rámci sportu. 

 

občan p. Vladimír Hučín 

Sdělil, že má statut válečného veterána třetího odboje a má medaili J.A. Komenského. 

Uvedl, že má 2 body – první se týká obřadní síně židovského hřbitova v Přerově. Myslí si, že by to 

zasloužilo osvětu. Tato obřadní síň byla obrovská, byla daleko větší než v Holešově a v jiných 

oblastech, kde mají židovskou kulturu. Navrhl, že by mohla být tato obřadní síň připomenuta nějaký 

drobným malým památníčkem nebo cedulkou tak, jak je to na Švédských šancích. 

Dále informoval, že před několika dny byl pozván na koordinační schůzku na radnici, kde se jednalo o 

přípravu pietních oslav 28.10., 11.10. a 17.11. Bylo jim sděleno, že nebude možno pronést projevy. 

Zastupuje zde jako předseda Konfederace politických vězňů. Když o tom informoval, tak některé lidi 

to iritovalo natolik, že chtějí v Přerově uspořádat nějakou protestní akci. Sdělil, že s tímto velmi 

nesouhlasí. Proto se zeptal, proč tomu tak je. 

Dále připomenul několik výbuchů v Přerově a byl překvapen, když o tom hovořil s p. primátorem, že 

o tom nic neví. Myslí si, že by to nemělo být uzavřeno tím, že se nic nevyšetřilo. 

Byl by rád, aby se v této věci vyjádřil p. primátor, jak je možné, že se toto v Přerově děje. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vysvětlil, proč nechtějí, aby vystupovali někteří lidé, protože vedení města to chce pojmout jako 

připomínku boje za svobodu a demokracii, nikoliv jako protivládní demonstraci. 

Protivládní demonstrace se bude konat 16.11. v Praze, popřípadě ji bude organizovat někdo jiný ve 

městě Přerově a tam má každý možnost se účastnit. Město Přerov neorganizuje protivládní 
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demonstrace. Protože nemají jistotu, že všichni zájemci o vystoupení to takto chápou, proto se 

rozhodli, přestože někteří mají zájem, vystupovat nebudou. 

Myslí si, že je pochopitelné, že na to, aby někdo vystupoval na akci města, není žádný právní nárok. 

V bodě tři se asi špatně pochopili, protože ví, že došlo k tomu výbuchu, nicméně tu konspirační teorii, 

že to bylo z důvodu, aby byli umlčeni nějací novináři, tak to slyšel poprvé od p. Hučína. Sdělil, že 

nemá jiný zdroj informací, že by tomu tak bylo. Nechá si od PČR dát jejich informace, aby mu 

případně potvrdili nebo vyvrátili tento názor. 

 

občan p. Vladimír Hučín 

Hovořil o projevech v rámci těch, kteří byli režimem postiženi. Osobně s tím problém nemá, své místo 

si vydobude na jiných akcích. Mluví za Konfederaci politických vězňů a je pověřen tím, aby sdělil, že 

s tím velice nesouhlasí političtí vězni, kteří proti komunistickému režimu dělali, a kterým není 

skutečně jedno, kdo je tady premiér. 

 

p. Pospíšil 

Vysvětlil p. Hučínovi, že pana prezidenta volila drtivá většina národa, ne žádná menšina lepších lidí, 

ale normální lidé. Jako demokrat by to měl respektovat. To samé platí i o KSČM, on s nimi nemusí 

souhlasit, ale lidí je volili. Je to demokracie, jestliže je voliči zvolí, tak tady mají právo být. 

 

občan p. Vladimír Hučín 

Sdělil, že nikdo z nich nezná pozadí Miloše Zemana. 

 

 

318/8/10/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova MUDr. Libora Slováčka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr poskytnutí individuální dotace subjektu 

Karate Přerov, z.s., IČ: 64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov     

ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů spojených s účastí členů na Mistrovství světa v karate KWF, 

konané ve dnech 7.-10.11.2019 v Tokiu v Japonsku za podmínky finančního krytí. 

 

Hlasování o návrhu MUDr. Slováčka: 20 pro, 3 proti, 8 se zdrželo, l, 2 nepřítomni, 2 omluveni 

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

319/8/10/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Zdeňka Schenka, 

Ph.D. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. podporuje obnovu studny na Horním náměstí v Přerově, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova vyhlásit sochařsko-architektonickou 

soutěž na podobu obnovy studny a úpravy jejího okolí v souvislosti s výsadbou nových lip, 

 

3. doporučuje Radě města Přerova zabývat se využitím dřeva pokácených lip na Horním 

náměstí s ohledem na jejich kulturně-historický a zejména symbolický význam pro občany 

města Přerova. 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Schenka, Ph.D. – bod 1: 30 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni, 2 omluveni 

(Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 
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Hlasování o návrhu Mgr. Schenka, Ph.D. – bod 2: 15 pro, 1 proti, 15 se zdrželo, 2 nepřítomni, 2 

omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Schenka, Ph.D. – bod 3: 18 pro, 2 proti, 11 se zdrželo, 2 nepřítomni, 2 

omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

320/8/10/2019 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 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nepřítomni, 2 omluveni (Mgr. Hýzl, Ing. Prachař) 

 

 

 

9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 14. října 2019 

ve 20:00 hodin. 

 

 
V Přerově dne 14.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Ing. Petr Měřínský 

  primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     PhDr. Jiří Lapáček 

                                              člen Zastupitelstva města Přerova  

 

 

 

 

Ověřovatel radní Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. ověřil zápis po usnesení č. 316/8/10/2019 „Dotační 

programy statutárního města Přerova pro rok 2020“ z důvodu dřívějšího odchodu ze zasedání.  


