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Z Á P I S 

z 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 7. listopadu 2019 

 

PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení, program primátor 

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

p. Zácha 

3. Závěr zasedání  primátor 

 

 
Přítomni: 

 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených presenčních listin 

 

 

Omluveni:        RSDr. Josef Nekl 

      Ing. Antonín Prachař 

      Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

      MUDr. Libor Slováček 

      Ing. Michal Symerský 

      MUDr. Martin Trhlík 

      Ing. Petr Vrána 

 

      

Hosté:      dle předložených presenčních listin 

 

 

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

v malém sále Městského domu, na nám. T.G.Masaryka 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. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti 

nasvědčují, že by jeho podíl na rozhodované a projednávané určité záležitosti v orgánech obce mohl 
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znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu mu blízkou, pro osobu fyzickou nebo 

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

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

Zeptal se, zda je některý ze zastupitelů, který by byl ve střetu zájmu s tímto ustanovením ve vztahu 

k dnes projednávané věci, není takový zastupitel. 

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

zpracování osobních údajů informoval, že ze zasedání Zastupitelstva je pořizován zvukový záznam.  

Dále informoval, že na dnešním zasedání zastupitelstva není k dispozici hlasovací zařízení, proto 

požádal zastupitele o přihlášení do diskuse zvednutím ruky a po udělení slova, aby zastupitelé 

přistupovali k mikrofonu. 

Informoval, že jsou přítomni 2 skrutátoři p. Zdeněk Daněk a RNDr. Pavel Juliš, proto je nutné, aby 

zastupitelé hlasovali zřetelným zvednutím ruky.  

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno, omluvilo se 7 zastupitelů p. Nekl, p. Prachař, p. 

Schenk, p. Slováček, p. Symerský, p. Trhlík a p. Vrána. Sdělil, že je přítomna nadpoloviční většina 

zastupitelů v počtu 28, proto je zasedání schopno se právoplatně usnášet. 

Informoval, že zápis z 8. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 14.10.2019 je ověřený a 

vyložený u zapisovatelky. Pokud k němu nebudou vzneseny námitky, bude považován za schválený. 

Písemné pozvání na 9. zasedání bylo zasláno všem členům zastupitelstva, bylo řádně svoláno a 

informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 25.10.2019, zasedání bylo svoláno 

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

Zeptal se, zda má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu 9. zasedání, nikdo neměl 

žádný návrh. 

Za ověřovatele navrhl p. Koubu a p. Ondrůje, kteří souhlasili. 

 

 

321/9/1/2019 Zahájení, schválení programu 9. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. listopadu 2019, 

 

2. schvaluje Mgr. Petra Koubu a pana Pavla Ondrůje za ověřovatele zápisu 9. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 28 pro, 7 omluvených 

 

 

2. NEPENĚŽITÝ VKLAD NEMOVITÝCH VĚCÍ A MOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA DO ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

SPOLEČNOSTI VODOVODY A KANALIZACE PŘEROV A.S. 

 

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

 

322/9/2/2019 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: 

 

1. schvaluje nepeněžitý vklad statutárního města Přerova, jehož předmětem jsou nemovité a 

movité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova: 
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• 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. 

• 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 společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 

75002 Přerov. 

 

Předmět vkladu je popsán ve znaleckém posudku vyhotoveném Znaleckým ústavem VEGA 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ  a.s. č. 7774-218/2019 ze dne 27.8.2019 a jeho hodnota byla stanovena 

částkou 7.404.000,- Kč. 

 

2. souhlasí s vložením nepeněžitého vkladu, jehož předmětem jsou nemovité a movité věci: 

 

 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. 

• 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 společnosti Vodovody 

a kanalizace Přerov a.s., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 75002 Přerov s 

tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 7.404 ks kmenových akcií akciové společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s., IČ: 47674521, se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 
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75002 Přerov znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě s omezenou 

převoditelností dle stanov a s emisním kursem akcií 1.000,-  Kč na jednu akcii. 

 

3. pověřuje Ing. Petra Měřínského, primátora statutárního města Přerova k veškerým jednáním 

souvisejícím s vložením nepeněžitého vkladu dle bodu 1. a 2. návrhu na usnesení, zejména k 

uzavření smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem, prohlášení o vnesení nepeněžitého 

vkladu a zápisu o předání a převzetí předmětu nepeněžitého vkladu a k převzetí nově 

vydaných akcií společnosti. 

 

 

DISKUSE: 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, zda se nákupem těchto akcií  zvýší majetkový podíl města ve společnosti VaK, zda se ví na 

kolik procent. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že přesně neví, budou to asi nějaké desetiny procenta. 

 

Mgr. Netopilová 

Sdělila, že je poněkud trestuhodné, že se svolalo mimořádné jednání zastupitelstva k něčemu, co by 

mělo být v normálním pořadu normálního běžného zastupitelstva. Pro spoustu lidí to není maličkost, 

proto o tom svědčí i vysoká absence. 

Byla by ráda, kdyby příště mimořádné zastupitelstvo bylo opravdu mimořádné i z důvodu, že se jedná 

o něco velmi závažného, s čím se nepočítalo atd. 

Pro ni je to doklad toho, že p. náměstek Zácha něco opomněl, pan náměstek plus pan předseda 

představenstva. Konstatovala, že by se měl méně fotit u různých akcí a víc pracovat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že se nejedná o mimořádné zasedání, jedná se o 9. zasedání, které nebylo původně 

plánováno na toto pololetí a důvod svolání zastupitelstva p. Zácha ve své řeči sdělil. Pokud 

zastupitelstvo neschválí vklad do majetku VaKu, tak město nebude mít akcie, zůstane mu majetek a 

bude se muset město o kanalizaci starat. 

Na rozdíl od p. Netopilové si myslí, že je dobře, že se zastupitelstvo svolalo, přestože nebylo původně 

plánováno. Z časového harmonogramu vyplývá, že muselo být zastupitelstvo svoláno, pokud by se to 

neschválilo do konce listopadu, tak by se tento vklad uskutečnit nemohl. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zopakoval, že 24.9.2019 zasedlo představenstvo, které schválilo notářským zápisem nepeněžité 

vklady. Jelikož to musí nejprve schválit zastupitelstvo, informoval, že je to napsáno v posledním 

odstavci důvodové zprávy – schválit záměrový materiál, pak to musí být zveřejněno na úřední desce a 

musí to být do konce listopadu tohoto roku odevzdáno s originálem společnosti VaK. Proto se zeptal 

p. Netopilové, co jí připadá zanedbaného na tom, že se muselo svolat dnešní zastupitelstvo. Spousta 

jiných obcí na základě představenstva, které zasedalo a schválilo 24.9.2019 to takto udělalo, že 

schválilo zastupitelstvo nejprve záměr a potom nepeněžitý vklad. 

Neporozuměl vystoupení p. Netopilové. 

 

Mgr. Netopilová 

Doporučila lépe plánovat, schůzi představenstva dát do jiného termínu, atd. 

 

 

 

Hlasování: 28 pro, 7 omluvených 
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primátor Ing. Měřínský 

Poděkoval zastupitelům za účast a pozval je 27.11.2019 v 16:00 hodin na veřejné projednávání návrhu 

rozpočtu, které bude v malém sále MD a 9.12.2019 ve 14:00 hodin na další schůzi Zastupitelstva 

města Přerova. 

 

 

 

3. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 7. listopadu 2019 

ve 14:15 hodin. 

 

 
V Přerově dne 7. 11. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Petr Kouba 

                                                                               náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Pavel Ondrůj 

                                                                                         člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 


