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Z Á P I S 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 9. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Návrh na personální změnu - Kontrolní výbor primátor 

2.2 Participativní rozpočet JUDr. 
Lichnovský 

2.3 Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1435 v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6577/2   v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku 
č. 1 kupní smlouvy 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova -  pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

3.2.3 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 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 
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3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

3.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 
3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku 
smlouvy 

p. Zácha 

3.3.4 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 
veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 
624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, 
p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 
478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 125  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně.                                                                                 
Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na 
pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení 
pozemku p.č. 622/2 vše  k.ú. Čekyně.                                                                                                            
Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2, 
783/10, 273/10, 273/11, 271/22 vše v k.ú. Čekyně .                                                                                                                                                                                     

p. Zácha 

3.3.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova -   objekt občanské 
vybavenosti č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, 
objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. na pozemku p.č. 2656/3, 
vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím včetně 
movitých věcí – materiál na stůl 

p. Zácha 

3.5.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova 

p. Zácha 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 
3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 
povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva 

p. Zácha 

3.6.3 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 
ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

p. Zácha 

3.6.4 Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu  p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 - dodatek Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství 

Ing. Mazochová 

4.5 Obecně závazná vyhláška č..../2019, o místním poplatku z pobytu Ing. Mazochová 

4.6 Obecně závazná vyhláška č.../2019, o místním poplatku ze psů Ing. Mazochová 

4.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management 
s.r.o. 

Ing. Mazochová 

4.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského   
v Přerově 

Ing. Mazochová 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Projekt regenerace sídliště Přerov - Dvořákova primátor 
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6.2 Územní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 15 primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 
náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání           
v Přerově“  

Ing. Mazochová 

7.2 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery 
statutárního města Přerov (2020-2023)“  

Ing. Mazochová 

7.3 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do 
roku 2020 

Ing. Mazochová 

7.4 Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 Ing. Mazochová 

8. Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020 primátor, 
Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
Přerov, Za mlýnem 1  

Mgr. Kouba 

9.2 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy   Mgr. Kouba 

9.3 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace 
projektu Národního programu Životní prostředí  

Mgr. Kouba 

9.4 Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov 
na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 
hospodářství 

Mgr. Kouba 

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

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

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Přerov 2020  

Mgr. Kouba 

10.2 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost           
o individuální dotaci 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 
Přerov-Hvězdárna 

primátor 

11.2.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Církevní mateřská škola 
v Přerově – materiál na stůl 

Ing. Tomáš 
Dostal 

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

primátor 

12. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

 Ing. Petr Měřínský    primátor  

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

        

 

 

 

D. Hosté:      Ing. arch. Alice Michálková – architektka 

 

 
 

    

E. Zapisovatelka:     Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova.  

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

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

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

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

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

 

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

projednávaným věcem.  
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p. Ondrůj: 

Nahlásil střet zájmů v bodu 8 – Dotační programy. Jako předseda Nadačního fondu je ve střetu zájmů 

a nebude hlasovat. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Nebude hlasovat v bodu 10.2 – Zdravotnická záchranná služby, žádost o dotaci. Je externista 

zdravotnické záchranné služby. Necítí se být ve střetu zájmů, ale z morálních důvodů hlasovat nebude. 

 

Mgr. Galová: 

Je ve střetu zájmů v bodu 8 – Dotační programy, ale hlasovat bude, protože chce ten materiál unblock 

podpořit. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

V bodu 3.3.4 – Bezúplatný převod, Čekyně - by mohl být považován za člověka ve střetu zájmů, 

nicméně on se necítí být ve střetu zájmů. 

 

Mgr. Hýzl: 

Je předsedou plaveckého oddílu, tak by mohl být brán, že je ve střetu zájmů v bodu 8 – Dotační 

programy, ale myslí si, že to může podpořit i tak. 

 

 

 

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

o zpracování osobních údajů, primátor  informoval, že místnost zasedání zastupitelstva je snímána 

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

ze zasedání.  

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

 

Omlouvá se:    Mg. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

 

Dostaví se později: MUDr. Martin Trhlík 

   Ing. Michal Symerský 

 

 
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města Přerova, v počtu 32 zastupitelů.   

Proto je zasedání schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

 

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7. listopadu 2019 je ověřený a vyložený            

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 10. zasedání zastupitelstva bylo zasláno všem členům zastupitelstva. 

Zasedání bylo řádně a včas svoláno a informace o konání zastupitelstva byla vyvěšena na úřední desce 

29.11.2019. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona       

o obcích. 

 

 

Dle Jednacího řádu ZM článku 8 písm. c1) byl program rozšířen o bod: 

11.2.1 „Žádost o poskytnutí individuální dotace – Církevní mateřská škola v Přerově“. 

 

 



6 

 

Má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 10. zasedání Zastupitelstva města?  

 

 

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města Přerova navrhl primátor Ing. Tomáše Dostala    

a MUDr. Mgr. Tomáše Kocourka, MBA. 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 32 pro, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 1 

omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 

323/10/1/2019 Zahájení, schválení programu 10. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 9. prosince 2019, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a MUDr. Mgr. Tomáše Kocourka, MBA za ověřovatele zápisu 

10. Zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 8. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

324/10/2/2019 Návrh na personální změnu – Kontrolní výbor 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí do funkce člena Kontrolního výboru pana Davida 

Hoška. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Stručně představil pana Hoška, seznámil s jeho pracovní pozicí. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 1 omluven (Mgr. Schenk, 

Ph.D.) 

 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil v 14.08 hodin Ing. Michal Symerský – je 

přítomno 33 zastupitelů. 
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325/10/2/2019 Participativní rozpočet 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj JUDr. Vladimír Lichnovský, předseda 

Finančního výboru. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci Finančního výboru k možnosti 

zavedení participativního rozpočtu na území města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Mazochová: 

Podpořila předsedu Finančního výboru. Byla na dvou jednáních Finančního výboru, kde se o tomto 

materiálu jednalo a všichni členové napříč politickým spektrem až na SpPP se vyjádřili v neprospěch. 

 

Ing. arch. Horký: 

Na jaře roku 2019 předkládal návrh, aby zastupitelstvo zřídilo pracovní skupinu, specializovanou        

na toto téma, a ta měla předložit do konce letošního roku podrobný materiál o možnosti zavedení 

participativního rozpočtu. Ten návrh byl vykostěn a za úkol to dostal Finanční výbor, který to 

projednal třikrát a hledal důvody, proč to nejde, nikoliv, jak to udělat. Město Brno participativní 

rozpočet propaguje. 

Tento nápad podporuje hnutí ANO, jak víme z předvolebních slibů pana primátora. Plánuje 

participativní rozpočet přibližně ve výši 5 mil. Kč, podobně jako SpPP. Proto je zarážející, jak se celé 

hnutí staví k rozpočtu, například jeden člen Kontrolního výboru, který říká, že participativní rozpočet 

je už příliš přímý prvek přímé demokracie, a že to si v Přerově rozhodně nemůžeme dovolit. 

Navrhl další bod usnesení: ZM doporučuje radě zabývat se možností zavedení participativního 

rozpočtu. 

 

Mgr. Netopilová: 

Podpořila přijetí participativního rozpočtu. Je to důležitý prvek participace občanů. 

Některá vyjádření Kontrolního výboru považuje za manipulativní, nevěrohodná a odmítající možnost 

toho, aby lidé se aktivně účastnili života ve své obci.  

Vyjádření Finančního výboru, že může dojít ke zmanipulování jednání ve prospěch samosprávy, kdy 

oponenti nemají přístup k veřejným zdrojům. Takové jednání je formou klientelismu a neposiluje 

důvěru obyvatel – prosí vysvětlit první část věty. Samospráva takto jedná? 

Buďme vděčni za každý dobrý nápad, se kterým lidé přijdou. Místní části jsou specifické, mají svůj 

rozpočet a mohou si participativní rozpočet dělat a ony si ho do jisté míry dělají. Totéž právo mohou 

mít občané Přerova I a Přerova II. Jednalo by se o určitou omezenou částku. 

 

Ing. Vrána: 

Poděkoval za výstup z Finančního výboru, protože to je opravdu dobře zpracovaný a komplexní 

materiál a rozhodně nechce zpochybňovat rozhodnutí Finančního výboru. 

V naší zemi existuje zastupitelská demokracie a zastupitelé reprezentují občany města a je na každém 

z nás, zda jsme s lidmi v kontaktu a vnímáme jejich požadavky a názory. 

Participativní rozpočet považuje za nadbytečný. 

 

Ing. Galeta: 

Za hnutí SPD sdělil, že budou hlasovat pro participativní rozpočet, protože ten nese prvky přímé 

demokracie. 

Nebojí se dát odpovědnost občanům rozhodovat o některých finančních otázkách. Dejme možnost 

tomuto novému financování, které v některých městech je a docela se osvědčilo. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Odpověděl paní Netopilové a panu Horkému – jak by mohlo dojít k tomu, že výsledky hlasování by 

nebyly objektivní – účast hlasování ve finálních projektech, které budou vybrány, se počítá 

v jednotkách procent. Kolik lidí by se muselo spojit, aby se prosadil nějaký názor. Při hlasování by se 



8 

 

muselo ošetřit, aby se neprolomil systém a někdo jednorázově nepřihodil stovky jiných hlasů                 

a nedošlo ke zmanipulování výsledků a zneužití. To vychází z odborné literatury, to si členové výboru 

nevymysleli. 

Závislost občanů na orgánech obce – jsou závislí, protože všechny ty nápady a podněty občanů musí 

někdo zpracovat, musí být zřízeny nějaké komise, aby byly vybrány projekty, které půjdou do 

finálního zpracování. Občané by nemuseli být konstruktivní a zaměřovali by se pouze na místní 

problémy v jejich lokalitě. Otázka - kolik lidí by bylo schopných takový projekt podpořit. 

Nemá problém s participativním rozpočtem, ale s tím, že ta finanční, časová a administrativní 

náročnost zpuštění a dalšího rozšíření by možná přesáhla to, co bychom z toho získali. Jak určíme 

hranici, kolik občanů má ten objektivní názor? 

 

Ing. Dostal: 

Dne 27.11. proběhlo veřejné projednání rozpočtu na rok 2020. Občané se zúčastnili v počtu jednotek. 

Vyjadřovali se k rozpočtu, zapojili se do diskuse? 

Participativní rozpočet vidí v této chvíli za nadbytečný. Schválí klasický rozpočet. 

 

Ing. Mazochová: 

Na veřejném projednávání rozpočtu padlo několik dotazů, ale návrh na nějakou novou akci nebo 

pozměňující návrh rozpočtu ne.  

Nepotřebuje další rozpočet k rozpočtu. Pokud kdokoli za ní přijde ze zastupitelů nebo z občanů 

s reálným návrhem, tak ho předloží a bude ho podporovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Žádný z dotazů na veřejném projednání rozpočtu se netýkal návrhu na participativní rozpočet. 

 

Ing. Střelec: 

Souhlasí s panem Dostalem. Několik let se aktivně zúčastňuje na veřejném projednání rozpočtu města. 

Pokud by občané měli zájem, tak by se jich tam účastnil daleko větší počet. 

Další rozpočet nemá smysl. 

 

p. Ondrůj: 

Nepodceňujme občany, určitě přijdou s dobrými nápady. 

 

Ing. arch. Horký: 

Participativní rozpočet vyjadřuje podstatu zapojování občanů nad konkrétními projekty, které v celém 

rozpočtu města Přerova tvoří možná desetinu. 

Veřejné projednání rozpočtu není prezentováno tak, občané přijďte a přineste své podněty. To slyší 

poprvé dnes.  

Pokud za zastupitelem přijde jeden občan, tak je to stále ta zastupitelská demokracie, nikoliv přímá. 

V Brně se budou realizovat zajímavé projekty, se kterými přišli občané. 

 

Mgr. Netopilová: 

Jsou snad zpochybňovány volby, na které přijde nízký počet voličů? Tady se zpochybňuje možnost 

hlasování nízkého počtu občanů. 

V Přerově se aktivity až tak moc nenosí. 

Zastupitelská demokracie je snad samozřejmost a nevylučuje se s nápady občanů. 

 

Ing. Galeta: 

V diskusi zaznělo, že občan nemá velký zájem o správu věcí veřejných – je to dobře nebo špatně? 

Občan by se měl zajímat o věci veřejné. Ptejme se, proč občané Přerova nemají zájem a jak to změnit. 

Řešme ten nezájem a toto je jedna z možností. 
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MUDr. Slováček: 

Souhlasil s panem Galetou. Měli bychom dát lidem možnost, aby cítili, že mohou dění v Přerově 

aspoň částečně ovlivnit jinak, než jenom jednou za čtyři roky u voleb. Částka 5 milionů Kč není pro 

město likvidační na to, aby o ní nemohli rozhodovat občané. 

Podporuje návrh pana Horkého. 

 

Občan Přerova pan Čechál: 

Slyší tady argumenty, proč participativní rozpočet nejde. Na veřejném projednání rozpočtu byl a ptal 

se, jak je to s participativním rozpočtem a pan primátor odpověděl, že jej máme na úrovni místních 

částí. Občané, kteří žijí ve městě, nemají možnost se zasadit o projekt, který by podporovali                  

a vymysleli. 

Nabízí se změny i u grantového programu. Systém bodování žádostí chválí, ale proč občan nemůže dát 

hlas, že si přeje podpořit nějaký klub nebo akci.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nemá zdání, že by někdy někomu bránili vyjádřit nějaké názory. 

On sám docházel na zastupitelstva, i když nebyl zastupitelem a radním a mohl zde předkládat své 

názory a náměty a jsou takové, které se chytly. Například senior taxi.  

Nemá pocit, že by tady někdo řekl, že to nejde. Zaregistroval, že se tu mluví, že v tuto chvíli to pro nás 

není výhodné a funkční. Nikoliv, že to nejde.  

V místních částech občané přijdou za svými zástupci, kteří jsou ve výboru pro místní části a úplně 

stejně mohou přijít za každým z nás a budeme se tomu věnovat.  

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Na pana Navaříka – s projektem senior taxi přišel zastupitel pan Dvorský. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Město Brno je město, které dává nejvíc financí na participativní rozpočet, a to 30 milionů Kč. 

Nemyslí si, že by to mělo být nastaveno tak, zkusme a uvidíme. To zkusme, by mohlo stát víc, než 

kolik na participativní rozpočet alokujeme. Informační kampaň by dle jeho názoru stála víc, než kolik 

jsme schopni do participativního rozpočtu dát.  

 

p. Zácha: 

Je to ryzí populismus ze strany SpPP. Ve volebním období 2014 – 2018 jste mohli přijít s návrhem, 

abychom o tom hlasovali. Vy jste to ve volebním programu měli, ale ta částka se mohla každý rok 

zvyšovat.  

Ví, kolik lidí chodí za nimi na radnici se svými nápady. Nápadů bylo několik a v minulosti byly 

využity. 

Ano, buďme vstřícní vůči všem obyvatelům našeho města, ale také se dívejme na to, jakým rozpočtem 

disponujeme. 

Místní části nejprve měly prostředky na financování kulturních akcí, drobných investičních akcí          

a přerostlo to tak, že každá místní část má svůj rozpočet na financování investičních akcí. To také není 

dobře, pak máme akce typu kanalizace, a to nejde z rozpočtu pro místní části. 

 

Ing. Vrána: 

Občané nás zvolili a očekávají, že budeme rozhodovat o populárních i nepopulárních opatřeních.  

Nechápe podstatu a smysl participativního rozpočtu. 

S každým občanem, který má zájem, se sejde a mohou diskutovat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Upřesnil faktickou pana Horkého – návrh na senior taxi předložil pan Dvorský. Všichni víme, že 

občan nemůže předkládat návrhy na usnesení. V zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva v roce 2015, na 

straně 38 to najdete. Neříká to proto, aby se tím chlubil, ale aby ukázal, že občanský návrh nebyl jeho, 

požádala ho pohybově postižená známá, někdo ho uchopil a realizoval. 
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p. Ondrůj: 

Na pana Lichnovského má dotaz – jak velká částka na propagaci by to byla, když říká, že by byla 

vysoká. 

Ohradil se - nejsou Piráti, jsou Společně pro Přerov a Piráti. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Přesnou částku nezná, ale jenom studie, která by se musela udělat, tak její finanční náročnost by byla 

značná. Nebudeme spekulovat, kolik by to mělo být. Vychází z náročnosti zavedení v jiných městech. 

 

Mgr. Kouba: 

Přerov je město, kde se občanský přístup nosí. Společně pro Přerov je samo reklamou na tento přístup. 

Vysílá dobrou zprávu občanům města Přerova. Jste aktivní, přicházejte a nabízejte nám nápady.  

Za ním občané přicházejí, problémy řeší a nečekají až na nějaký participativní rozpočet.  

 

Občan Přerova pan Weigel, člen Finančního výboru: 

Není příznivcem zavedení participativního rozpočtu. Participace znamená mít vliv. Zastupitelská 

demokracie vliv občana umožňuje a je mu nakloněna. 

V ČR je přes 6 300 měst a obcí a participativní rozpočet není zaveden více jak v 1% z nich.  

Participativní rozpočet dala světu Brazílie a za 30 let je v ní zapojeno 2,5% měst a obcí. 

Město Přerov nepotřebuje participativní rozpočet ke svému životu. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého (ZM doporučuje radě zabývat se možností zavedení 

participativního rozpočtu): 13 pro, 12 proti, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven 

(Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 28 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 

omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 

 

326/10/2/2019 Kontrolní výbor – doporučení 

Materiál předložil, ústně RSDr. Josef Nekl, předseda Kontrolního výboru. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Zprávu o výsledku projednání usnesení 

ZM ze dne 14.10.2019 č. usnesení 290/8/3/2019: 

Provedení kontroly postupu Magistrátu města Přerova v řešení bytové situace manželů A.                     

a  R.V. 

 

 

RSDr. Nekl: 

Omluvil se, že materiál nebyl předložen v řádném termínu v pátek. Materiál přednesl ústně. 

Kontrolní výbor došel k názoru, že rada má postupovat striktně, podle svého usnesení číslo 

4145/99/7/2018. 

Bylo věcí nájemce, že bytovou jednotku poskytl k dalšímu podnájmu a připustil stav, jaký má bytová 

jednotka při vypovězení nájemní smlouvy. Jakékoliv další nároky považují členové Kontrolního 

výboru za nedůvodné. 

 

 

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

 Dotaz na situaci ohledně soudních sporů s Dopravní a logistickou společností. SAD Trnava se 

proměnil postupně v Dopravní a logistickou. Byly s tím problémy, které zřejmě přetrvávají 

dodnes. Diví se, že se této věci nevěnují poměrně dlouhou dobu novináři. Zajímá ji aktuální 

situace nyní. 

 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tuto situaci probírali na 26. schůzi Rady města Přerova. Město Přerov vedlo několik soudních sporů 

se společností Dopravní a logistická. První z těch sporů je žaloba DLS na statutární město Přerov, kdy 

soud v Přerově rozhodl o tom, že nebudeme platit částku 2.190.706 Kč, dále Okresní soud v Přerově 

rozhodl, že nebudeme platit částku 2.222.703 Kč, dále Okresní soud v Přerově rozhodl, že nebudeme 

platit částku 1.705.191 Kč, dále rozhodl, že nebudeme platit 2.060.375 Kč. Tyto čtyři žaloby, které na 

nás DLS dala, soud zamítl. 

Žalobce statutární město Přerov a žalovaný DLS na 3.154.964 Kč – soud nám tuto částku přiznal, ale 

z majetkových poměrů firmy je patrné, že nebude v rámci probíhajícího konkurzu schopna uspokojit 

pohledávky přihlášených věřitelů. 

Poslední spor – žaluje nás SAD Trnava na 7.080.828 Kč – neúspěšně. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Není někdy zajímavější to, co na radě nebylo? Pan Dostál Marek byl odsouzen z úmyslného 

trestného činu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Přerušil pana Horkého, toto je bod o činnosti rady, nikoliv o nečinnosti rady. Pokud chcete řešit pana 

Dostála, počkejte na bod různé. Nebo jste mohl na začátku změnit program a navrhnout samostatný 

bod. V této chvíli opravdu nebudeme řešit pana Dostála. 

 

 

 

 

327/10/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 8. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(24. schůze Rady města Přerova konané dne 8.10.2019, 25. schůze Rady města Přerova konané dne 

17.10.2019, 26. schůze Rady města Přerova konané dne 7.11.2019, 27. schůze Rady města Přerova 

konané dne 28.11.2019). 

 

 

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

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

 

328/10/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod  nemovité věci      

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1435 v k.ú. 

Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 1435, zahrada o výměře 50 m2, v k.ú. Žeravice, z majetku statutárního města 

Přerova do vlastnictví pana L.K. 

 

 

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

 

 

 

329/10/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2        

v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/2  ost. plocha 

o výměře cca 60 m2 v k.ú. Přerov. 
 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Je vidět, že žadatel se o pozemek stará, udržuje ty stromy. Nestálo by za to pozemek propachtovat 

za rozumnou cenu, ať občan má oficiální glejt k tomu, že na tom hospodaří? Je to velice pěkně 

udržovaný parčík. 

 

p. Zácha: 

Respektovali jsme návrh koordinační skupiny a následně to bylo v majetkové komisi. 

Je to veřejné prostranství. Přilehlý pozemek je ve vlastnictví právnické osoby. Rada se ztotožnila 

s návrhem koordinační skupiny. 

 

p. Pospíšilík: 

Berte to, pane náměstku, jako podnět. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

I tímto návrhem na usnesení, že neschvalujeme, můžeme se žadatelem jednat o tom, že by mohl 

pozemek upravovat. 

 

 
Hlasování: 30 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Mgr. Schenk, 

Ph.D.) 
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330/10/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 258/2 v k.ú. Penčice – uzavření dodatku č. 1 kupní 

smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1  kupní smlouvy ze dne 

7.9.2017 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím) a paní J.P. (jako kupujícím). 

Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se prodlužuje termín ve kterém kupující vybuduje 

na své náklady nové připojení pozemku p.č. 258/1 v k.ú. Penčice ke komunikaci dle předložené 

dokumentace na stavbu "Sjezd na pozemky p.č. 148/1 a p.č. 258" a to do 30.8.2020. 

 

 

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

 

 

 

 

331/10/3/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova -  

pozemku p.č. 1508 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1508 zahrada        

o výměře 70 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů P.  a  B.H. za kupní cenu 14.000,- Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Neměl nic proti převodu. Nicméně se ptá, co bylo příčinou takového časového prodlení, když rada 

záměr schvalovala v srpnu 2017 a až v listopadu 2019 podáváte návrh na prodej pozemků. 

 

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

Jednání se protáhla z důvodu výše kupní ceny. 

 

 

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

 

 

 

 

332/10/3/2019 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: 

 

1.  schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1248/2018, kterou dne 12.3.2019 uzavřely statutární 

město Přerov jako budoucí prodávající a budoucí oprávněný ze služebnosti a společnost Byty 

Čechova  s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8,  Předměstí, 746 01 Opava, jako 

budoucí kupující a budoucí povinný ze služebnosti. 
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2. schvaluje 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) označené v geometrickém plánu č. 

6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „a“ o výměře 658 m2, části pozemku p.č. 2153/5 

(ostatní plocha – jiná plocha) označené v geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 

2.10.2019 jako díl „c“ o výměře 2 m2 a části pozemku p.č. 2155/1 (ostatní plocha – jiná 

plocha) označené v geometrickém plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 jako díl „d“            

o výměře 0,23 m2, které se na základě geometrického plánu č. 6952-39/2019 ze dne 2.10.2019 

slučují do pozemku p.č. 2152/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 660 m2, vše     

v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Byty Čechova  

s.r.o., IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8,  Předměstí, 746 01 Opava, za celkovou 

kupní cenu 12.590.654,- Kč, s tím, že část kupní ceny ve výši 5.000.000,- Kč bude kupujícím 

uhrazena do 31.12.2019 a část kupní ceny ve výši 7.590.654,- Kč bude kupujícím uhrazena     

do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti změny Územního plánu města Přerova, která bude 

spočívat v lokální změně územního plánu na pozemcích p.č. 2152/2 a p.č. 2152/1, oba v k.ú. 

Přerov, za účelem změny využití (přestavby) na bytový – polyfunkční dům s bytovými 

jednotkami a komerčními prostory a výstavby parkoviště pro osobní automobily pro potřeby 

budoucího bytového – polyfunkčního domu a která kupujícímu umožní realizovat projekt 

spočívající v provedení generální rekonstrukce budovy č.p. 387 (Čechova 43) za účelem její 

přestavby na bytové jednotky s dispozicemi 1+kk, 2+kk, 3+kk a obchodních a kancelářských 

prostor za účelem prodeje bytových jednotek do osobního vlastnictví nebo jejich pronájmu     

za tržní nájemné a vybudování cca 30 parkovacích stání na nově zaměřeném pozemku p.č. 

2152/4 v k.ú. Přerov. 

 

3. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi společností Byty Čechova  s.r.o.,        

IČ 01991001, se sídlem Dolní schody 1912/8,  Předměstí, 746 01 Opava, jako povinným        

ze služebnosti a statutárním městem Přerov jako oprávněným ze služebnosti, na jejímž základě 

bude zřízeno věcné břemeno – služebnost ve prospěch oprávněného ze služebnosti k tíži 

pozemku p.č. 2152/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 777 m2 v k.ú. Přerov, jehož 

součástí je stavba občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43), příslušná k části obce Přerov   

I-Město, spočívající v právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat ve stavbě 

občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) metropolitní síť včetně přípojného bodu 

metropolitní sítě a v povinnosti ze služebnosti strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti     

a jím pověřeným třetím osobám přístup do stavby občanského vybavení č.p. 387 (Čechova 43) 

za účelem zajišťování provozu, údržby a inventury přípojného bodu metropolitní sítě                

a případné rekonstrukce a odstranění metropolitní sítě. Služebnost bude zřízena bezúplatně     

na dobu určitou do 16.10.2020. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Dotaz – převedeme budovu a pozemky. Firma, která bude budovu přebudovávat na byty a jiné 

prostory, bude nějak časově omezena k tomu, aby to dílo bylo dokonáno? 

 

p. Zácha: 

Není si vědom, že by taková klauzule ve smlouvě byla, ale je to smlouva, která byla schválená 

předešlým zastupitelstvem. Bavíme se o smlouvě budoucí kupní. Nemá, co by víc dodal. 

 

Ing. Prachař: 

Tento objekt byl součástí určitých záměrů města Přerova, a pokud tyto záměry nebyly naplněny, tak 

tam hrozila sankce ze strany státu. Ptá se, jestli tato záležitost případných sankcí ze strany státu 

z důvodu nevyužívání tohoto objektu, tak jak byl bezúplatně převeden, jestli je vypořádaná, aby se pak 

neobjevil nějaký detail, který by znamenal, že město musí ještě něco uhradit. 
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p. Zácha: 

Je to z minulosti sankce, která je převzatá. Minulý týden skončila ta lhůta. Teď nám běží zákonná 

lhůta, dokdy musí tato sankce být uhrazena. Je ve výši 7.850 tisíc Kč a bude uhrazena tak, jak nám 

ukládá povinnost.  

 

p. Pospíšilík: 

Když jsme schvalovali prodej této nemovitosti, tak firma, která chce realizovat rekonstrukci budovy 

vypadá, že je solidní firma, ale na druhou stranu ze zkušeností, které jsou s ubytováváním 

nepřizpůsobivých se ptá, jestli se plánuje nějaké sledování a vydání zákazu doplatku na bydlení v této 

lokalitě, aby se z toho nestala ubytovna. Sledujete to, jak se na to díváte? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Město Přerov v současné době neřeší to, že by Čechova ulice byla zařazena do bezdoplatkové zóny. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Mgr. Schenk, 

Ph.D.) 

 

 

 

 

333/10/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov – pozemku p.č. 396 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 

396 ostatní plocha o výměře 552 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Přerov za cenu v čase a místě obvyklou  

553.000,- Kč. 

 

 

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

 

 

 

 

334/10/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 509/2 a p.č. 510/15 oba v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 509/2 orná půda o výměře 1015 m2 v k.ú. Předmostí     

z vlastnictví paní M.S. do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu        

ve výši 148.400,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 510/15 orná půda o výměře 1504 m2 v k.ú. Předmostí 

z vlastnictví pana Ing. F.J. do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 313.100,- Kč. 
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Diskuse: 

Ing. Prachař: 

Je dobře, že město přistoupilo k tomu, že kupuje tato parcelní čísla od soukromých vlastníků. Jsou 

k tomu dva důvody, jednak by těm vlastníkům zůstala nepotřebná část majetku a zadruhé, v případě 

jakéhokoliv stavebního řízení by tito, jako sousedé, byli účastníky stavebního řízení. Bylo by možné 

očekávat průtahy. Z tohoto pohledu je materiál přínosný. 

 

 

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

 

 

 

 

335/10/3/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 

3412/18, p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku smlouvy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě ze dne 6.6.2019 uzavřené mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím)            

a společností MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19, IČ: 6642331 (jako budoucím 

prodávajícím). Dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. III, odst. 4 tak,        

že nově zní takto:  

„Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího kupujícího bez 

jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí 

prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další zástavní právo mimo 

zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a násl. Občanského 

zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen – služebností a jiných zatížení zřízených           

v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská.“ 

 

 

Diskuse: 

Ing. Navrátil: 

Upřesnil, že s výstavbou této okružní křižovatky se počítá pravděpodobně kolem roku 2021, až bude 

hotové mimoúrovňové křížení. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil MUDr. Martin Trhlík v 15.32 hodin – je 

přítomno 34 zastupitelů. 
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336/10/3/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku města Přerova – 

veřejného osvětlení vybudovaného na pozemku p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 

783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 783/10, p.č. 273/11, p.č. 

271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 

125  a p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně.                                                                                

Bezúplatný převod do majetku města Přerova – komunikace na 

pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 a p.č. 783/10 a zhodnocení pozemku 

p.č. 622/2 vše  k.ú. Čekyně.                                                                                                            

Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova  – pozemků p.č. 783/1, 783/9, 273/4, 271/8, 622/2, 783/10, 

273/10, 273/11, 271/22 vše v k.ú. Čekyně                                                                                                                                                                                      

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů 

vybudovaného na pozemcích p.č. 475, p.č. 624/1, p.č. 783/9, p.č. 273/3, p.č. 274/3, p.č. 274/1, p.č. 

783/10, p.č. 273/11, p.č. 271/8, p.č. 271/22, p.č. 477, p.č. 478/2, p.č. 478/3, p.č. 476, p.č. 278, p.č. 125, 

p.č. 116 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví  Z*** M***, bytem ***, D*** M***, bytem *** a 

Z*** R***, bytem *** do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

2. schvaluje bezúplatný převod komunikace vybudované na pozemcích p.č. 271/22, p.č. 273/10 

a p.č. 783/10 vše v k.ú. Čekyně a zhodnocení spočívající v úpravě komunikace ul. Nad Úvozem 

vybudované na pozemku p.č. 622/2 v k.ú. Čekyně, ze spoluvlastnictví  Z*** M***, bytem ***, D*** 

M*** bytem *** a Z*** R***, bytem *** do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

3. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 783/9 trvalý travní porost o výměře 521 m2, p.č. 

273/4 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.č. 271/8 trvalý travní porost o výměře 566 m2, pozemku p.č. 

622/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 783/10 ostatní plocha o výměře 829 m2, p.č. 273/10 ostatní 

plocha o výměře 196 m2, p.č. 273/11 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p.č. 271/22 ostatní plocha o 

výměře 863 m2 vše v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví - SJM *** Z*** M***, bytem *** a D*** 

M***, bytem ***, *** k id ½ a Z*** R***, bytem *** k id ½ do majetku statutárního města Přerova 

a pozemku p.č. 783/1 trvalý travní porost o výměře 854 m2 v k.ú. Čekyně ze spoluvlastnictví – SJM 

Z*** M***, bytem *** a D*** M***, bytem *** k id ½ a *** Z*** M***, bytem ***6 k id ½ 

 

 

Diskuse: 

pan Macourek, není občan Přerova, má v Přerově nemovitost: 

Promítnul prezentaci k seznámení se situací.  

Vyjádřil přesvědčení, že bude postupováno obdobným způsobem jako v případě jiných lokalit, kdy 

město přebíralo vybudovanou infrastrukturu, například lokalitu Pod Hvězdárnou, Durychova, 

Hostýnská, lokalita u Gambra, Popovice, Vinary. 

 

Ing. Střelec: 

Vyjádření technických služeb bylo takové, že svoz odpadů na této komunikaci nejsme schopni 

stávajícími prostředky zajistit. Svoz odpadů se provádí individuálně a neprovádí se velkými 

svozovými prostředky, kterými se sváží například v místních částech Čekyně, Penčice. 

Tato komunikace Zámecká není ani zahrnuta do pravidelné zimní údržby. 

V současné době je tam jeden rodinný domek. Místní výbor souhlasil s tím, že by to mělo být 

převedeno bezúplatně. 

 

Ing. arch. Horký: 

Město ze zákona je vždy účastníkem stavebního řízení. 
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p. Pospíšilík: 

Buďme rádi, že lidé vytvářejí podobné lokality. 

Je pro podporu materiálu.  

 

Ing. Prachař: 

Komunikaci vybudovali nákladem 1 milionu korun a teď chtějí, aby si ji město bezúplatně převzalo. 

Možná bude dobré ulici do pravidelné zimní údržby zahrnout. Řeší se to 5 let. Je záměr postavit 23 

rodinných domů. 

Za něho není důvod materiál nepodpořit. 

 

p. Zácha: 

Jsme stejného názoru. 

Z 23 domů dnes stojí 1 rodinný dům. To neznamená, že mu neuklízíme. 

Prověřili jsme, jestli jsou všechny přípojky zrealizované. Všechny inženýrské sítě jsou vyvedeny na 

hranici stavebních parcel a nebrání nám nic, abychom bezúplatně převzali do svého vlastnictví. 

Pokud zastupitelé odhlasují, budeme dál rozvíjet zařazení do plánu zimní údržby. 

 

RSDr. Nekl: 

Přebírání infrastruktury patří do politiky města. 

Pokud odsouhlasíme, bude to i signál pro další občany, kteří se rozhodnou stavět a budovat rodinné 

domy. 

Doporučil přijmout materiál. 

 

Ing. arch. Horký: 

Jako urbanista upozornil, že nová výstavba rodinných domů nemusí být nutně vždy správně. Dochází 

k zástavbě dalších zemědělských ploch, je to finančně nákladné pro město, co se týče údržby, délky 

svozových tras. Výhodnější je stavět na zastavěném území. Nehnal by se za tím stavět co nejvíce 

nových rodinných domů v nových lokalitách. 

V tomto případě je to už zastavěné, získáváme bezúplatně. Dobře, přimhouříme oko. 

 

Ing. Hrabina: 

Několik zastupitelstev zpět jsme schválili úplně stejný převod v lokalitě Hvězdárna, a v této lokalitě to 

dělat nebudeme? 

 

RSDr. Nekl: 

Je proti tomu, aby se kvalitní zemědělská půda využívala na stavby, ale to není tento případ. 

Byly se podívat na zmíněnou lokalitu. Je to okrajová část Čekyně, kopcovitý terén. 

 

Pí Tomaníková: 

Nemá problém se schválením materiálu. Zarazilo ji stanovisko místního výboru Čekyně, který 

nesouhlasí. 

 

Ing. Střelec: 

Původní verze byla, aby se tyto pozemky směnily za jiné pozemky v místní části. S tím místní výbor 

nesouhlasil a pouze tam uvedl zcela jednoznačně, že žádá o bezúplatný převod. Místní výbor 

nesouhlasil s úplatným převodem a s výměnou pozemků, ale navrhoval bezúplatný převod, jak to bývá 

běžné. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Doplnil stanovisko rady, která se neusnesla.  

V této chvíli nejsou komunikace zařazeny do plánu zimní údržby a není tam zajištěn svoz odpadů. 

Pokud pozemky přijmeme, musíme je zařadit do plánu zimní údržby a zajistit svoz odpadů. 

Příjezd je dle něho nešťastně řešen, šel by řešit jinak na tuto komunikaci, ne cestou od Zámecké ulice. 
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p. Pospíšilík: 

Lidé, kteří chtějí stavět, budou stavět buď u nás, nebo jinde. Už několikrát zastupitelé zamítli změnu 

územního plánu. 

 

Ing. Mazochová: 

Na radě se zdržela, protože v této lokalitě v této chvíli je jeden rozestavěný dům a jeden dům pana 

majitele. Z prezentace pochopila, že 5 let se prodávají tyto parcely a pan Pospíšilík má asi představu, 

že tam během roku bude zájem o 23 domů. Ona si to nemyslí. 

Pokud převezmeme jakoukoliv komunikaci, musíme počítat s její údržbou. Tak jak komunikace 

vypadá v této chvíli, tak by se musela hned opravit. Pokud by tam bylo 23 domů, tak je to nutné, ale 

není si jista o nutnosti v této chvíli. 

 

p. Zácha: 

V materiálu jsou obě vyjádření místního výboru. Jedno z roku 2016, kdy místní výbor nesouhlasil, 

protože byla požadovaná i směna pozemků. Proto výbor v roce 2016 nesouhlasil a následně se 

pozemky, které se měly směňovat, z návrhu na usnesení vypustily a místní výbor v roce 2019 

projednal znovu a souhlasil s bezúplatným převodem infrastruktury do vlastnictví města Přerova. 

 

Pan Macourek: 

V nabídce je lokalita 3 roky. Potencionální žadatelé mají dotazy, jak jsou vypořádané majetkové 

poměry na veřejných částech těchto lokalit. Když řekne, že s městem jedná už 4 roky, tak drtivá 

většina zájemců odchází. 

Částka 1 milionu korun se týkala pouze rekonstrukce stávající komunikace Nad úvozem při stavbě 

rodinného domu prvního. Ne infrastruktury jako takové. Ta proběhla v roce 2011. Komunikace je 

postavena v rámci našich platných norem. 

Za poslední roky, pokud je prováděna zimní údržba komunikací, tak projíždí pluh kolem zámku až 

k měnírně plynu, včetně ulice Nad úvozem, protože na ulici Zámecká jsou dvě firmy. Svoz odpadů se 

provádí přes dva roky. 

 

Ing. Prachař: 

Z diskuse vyplynulo, že zástupci hnutí ANO mají pochybnosti o tom, zda převzít tyto nemovitosti do 

správy města. Pokud toto odmítneme z malicherných důvodů, že budeme platit zvýšené náklady 3 

měsíce v zimě a svoz odpadů, tak tím dáme signál potencionálním 23 zájemcům. To je špatné 

rozhodnutí tohoto zastupitelstva.  

Věří, že materiál zastupitelé odsouhlasí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Částka 60.000 Kč kvůli dvěma domům mu nepřijde malicherná částka. 

 

MUDr. Slováček: 

Materiál podpoří. V materiálu se dočetl, že odbor správy majetku doporučuje, že vhodnější by bylo 

z hlediska zvýšených nákladů na údržbu komunikace realizovat převod komunikace po dokončení 

alespoň 2/3 plánovaných staveb rodinných domů. Zcela logicky souhlasí se žadatelem, pokud bude 

chtít investovat a stavět a dozví se, že se tam v zimě nedostane a odpadky se neodváží, tak do toho 

nepůjde.  

 

Mgr. Netopilová: 

Materiál podpoří. Argumenty pana žadatele jí připadají rozumné. Neměl žádný příspěvek od města. 

 

 

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

 

 

 

 



20 

 

337/10/3/2019 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – objekt občanské vybavenosti 

č.p. 3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské 

vybavenosti bez č.p./če. Na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov        

se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí 

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

převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – objekt občanské vybavenosti č.p. 

3250 (tenisová hala)  na pozemku p.č. 2656/2, objekt občanské vybavenosti bez č.p./če. Na pozemku 

p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím včetně movitých věcí. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Vrána: 

Poprosil o podporu záměrového materiálu. Našemu městu dlouhodobě chybí sportovně-kulturní 

centrum, které jiná města naší velikosti mají. Sportovně-kulturní hala je součástí našeho koaličního 

plánu. V tuto chvíli je to reálný projekt a možnost, protože bývalá tenisová hala je nyní v majetku 

Spartaku. Hala není úplně v ideálním stavu, rekonstrukce haly spolkne hodně finančních prostředků. 

Pokud by město halu koupilo, mohl by to být zajímavý projekt na sportovně kulturní centrum. 

Navíc celá ta oblast je v zajímavé lokalitě. Je to lokalita rekreační, prochází tam cyklostezka Bečva, 

která je jedna z nejatraktivnějších cyklostezek v našem okresu. 

Nemyslí si, že jde o megalomanský, nebo nereálný projekt. Takovou halu si naši sportovci i občané 

zaslouží. Byl by rád, kdybychom, dokud jsou ty možnosti, čerpali dotační prostředky z národních i 

krajských zdrojů. Není nereálný odhad, že kdybychom se do toho pustili, že bychom mohli získat 

dotace ve výši 50% i více procent. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je to zajímavá záplavová lokalita.  

Tento návrh nebyl projednán v žádném z orgánů města, které jsou zřízeny jako poradní. Materiál byl 

nahrán až po termínu odevzdání předloh. 

Materiál není projednán, není pořádně vysvětlen.  

I oni, když byli součástí rady, tak navrhovali, aby se získala tenisová hala a uložili tehdejšímu 

náměstku Košutkovi, aby jednal se Spartakem o způsobu jejího získání. Naznačená čísla, která 

modelují situaci a komentují stav, ho nepřesvědčila o tom, že za takových podmínek by o halu měli 

usilovat.  

To, že se k názvu tenisová hala přidává sportovně-kulturní centrum, vnímá jako obměkčení celého 

problému, protože ta hala nebude mít jistě akustické vlastnosti na to, aby se tam hrálo zajímavé 

divadlo, nebo uspořádal kvalitní koncert. Jen technické vybavení do světel bude stát miliony.  

Máme spoustu majetku, kdy stávající koalice nemá ani vizi, co s ním, například budova Strojaře. 

Musíme udělat pořádek v majetkoprávních vztazích, co se týče sportovišť. 

 

p. Pospíšilík: 

Všichni si přejeme, aby sportovci měli kde sportovat. Tato hala patří mezi sportoviště, ze kterého byl 

čerpán nájem a nebyla do něj vkládána žádná údržba. Je to podobné jak První FC Viktorie, kdy město 

přispívá fotbalovému klubu 800 tisíc korun z dotací města Přerova, a tyto peníze se přelijí do 

Spartaku, který dává městu nájem 1 korunu. 

Materiál měl být napřed projednán v klubech. Neznáme cenu za případnou rekonstrukci, ani jaké by 

byly náklady na vytápění, provoz. 

Je to záplavová zóna. Tahat trn paty, někomu, kdo má finanční problémy a teď mu z toho pomáhat 

tím, že koupíme nemovitost, pro to hlasovat nebude. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My když zveme zastupitele na jednání před zastupitelstvem, tak ze strany Prosperita nikdo nechodí. 

My jsme tam o tomto záměru mluvili. 
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p. Zácha: 

Omluvil se za to, že materiál byl nahrán po termínu až v pondělí, byla to chyba úředníka, který myslel, 

že záležitost budou zastupitelé projednávat až v únoru. Projednáváme dnes, abychom vyslali signál do 

tělovýchovné jednoty Spartak Přerov na jejich valnou hromadu, která se bude zabývat možným 

prodejem této nemovitosti. 

Pokud záměr schválíme, tak vysíláme signál, ano, jsme ochotni o tom jednat. Pak budou následovat 

kroky, o kterých hovoří pan Pospíšilík, ty ekonomické, provozní, odhad investice na rekonstrukci, 

směna pozemků, protože pozemky pod halou jsou ve vlastnictví města Přerova. Pozemky, které 

přiléhají k dané nemovitosti, jsou ve vlastnictví města Přerova. Shodneme se na tom, že města v okolí 

mají z dotací multifunkční haly a město Přerov není schopno vyčlenit žádný pozemek, který by byl 

vhodný.  

Negativum je záplavová oblast. Každá lokalita nese úskalí. 

Nesouhlasí s tím, že materiál nebyl projednán. Drtivá většina zastupitelů, kteří tady sedí několikáté 

období, tak ví, že materiál je projednáván od roku 2014, kdy se řešily i nemovitosti naproti 

plaveckému areálu, neboli fotbalový stadion neboli tribuna. 

To, že napadáte, že jsou vybírány nájmy a nejsou reinvestovány zpátky, to je záležitost majitele, nebo 

provozovatele. 

Poprosil o podporu materiálu jen z toho důvodu, abychom vyslali signál do tělovýchovné jednoty, 

jestli jsme ochotni dál o odkupu této nemovitosti jednat. Všechno ostatní je pouhá spekulace, protože 

nemáme jediný výstup, co se týká technicko-ekonomických dat.  

 

Ing. Prachař: 

V této chvíli nemáme absolutně žádnou představu o tom, co bude stát následná rekonstrukce. Všichni 

víme, v jakém hala byla a v jakém stavu je.  To je tragédie. Někdo za to celou dobu bral nájem. A nyní 

ten sám vlastník přichází za městem, ať to koupí. 

Jestli je nutné tady něco schválit, abychom vyslali signál, tak on o tom není přesvědčený. Pokud valná 

hromada akcionářů TJ Spartak se usnese na svém jednání, že halu nabízí k prodeji, tak k tomu 

nepotřebuje žádný signál zastupitelstva. To je jejich rozhodnutí.  

Byl by velmi zdrženlivý k tomuto materiálu. Není připraven pro něho zvednout ruku. Je schopen 

podpořit rozumné návrhy, ale toto mu jako rozumný návrh nepřipadá. Nevíme, jaké budou náklady, 

z jakých dotačních titulů a není tady žádný závazek, že někdo z kraje nebo státu je ochoten se na tom 

podílet. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My samozřejmě víme, z jakých dotačních titulů bychom halu opravovali, ať je to z rozpočtu státu nebo 

kraje. 

To, že objekt není v uspokojivém stavu, je zohledněno ve znaleckém posudku, který vyšel na 

23.500.000 Kč. 

 

Ing. Galeta: 

Hala byla zhruba postavena v osmdesátých letech v rámci akce „Z“. Sponzorovaly to Přerovské 

strojírny. Ta hala byla státní a divokou privatizací byla dána do majetku sportovního klubu. Ten získal 

poměrně funkční a slušný majetek v té době v podstatě darem. Teď jednáme o tom, že ten, kdo něco 

nějakým způsobem dostal darem, zprivatizoval, tak teď nám chce prodat a prodat z toho důvodu, že 

jako majitel není schopen se o ten majetek řádně starat. Slyšel o pochybnostech v účetnictví, 

nesplacených fakturách. Možná by to chtělo vyžádat si finanční audit sportovního klubu.  

Koupit si něco, co je v dezolátním stavu a nevědět, jestli vůbec najdeme využití pro tu halu není 

rozumné. Protože, když využití nenašel současný majitel, pochybuje, že ho najde město.  

SPD v žádném případě tento projekt nepodpoří, protože když někdo něco dostane zadarmo, nechá to 

zchátrat a potom neví co s tím a město pomoz. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Došlo k nepochopení. Tady přece není deklarace Spartaku, že to chce prodat. Tady je deklarace nás, že 

to chceme koupit. 
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Domnívá se, že městu chybí sportovně-kulturní společenská hala. Toto se jeví jako nejvhodnější 

způsob jak halu pro město získat. 

Je to záměr. Není to snaha Spartaku něčeho se zbavit. Je to snaha města Přerova získat halu, kterou 

potřebuje. 

 

Ing. Hrabina: 

Z jeho pohledu je to další nemovitost, která je zastupitelstvu předkládána k záměru zakoupit ve velmi 

špatném stavu s tím, že by si ji město mělo koupit a opravit. Nebude odhadem počítat náklady, které 

by tím vznikly. Kdyby ta kupní smlouva byla za korunu, tak je to drahé. Pokud chce město v této 

lokalitě halu postavit, tak z jeho pohledu jedině to převést bezplatně nebo za korunu, halu demolovat a 

postavit novou, takovou, aby byla využitelná pro všechna společenská, kulturní a sportovní odvětví. 

Myslí si, že město má lokality, kde by sportovní halu mohlo postavit. 

Je na nás vyvíjen nátlak, že toto je jediná varianta, kde sportovní hala může stát. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Musí říct, že to, co slyšel, jsou úplné hlouposti. Nikdo na vás netlačí, můžete hlasovat proti záměru. 

 

Mgr. Netopilová: 

Je to už několikátý materiál nové koalice, strategický a důležitý materiál, který dostávají na poslední 

chvíli. Máme jiné strategické záměry, máme Strojař za 40 milionů korun, se kterým evidentně nová 

koalice nechce hnout dál, protože se v této věci dlouho nic neděje, a přitom senioři i mladí lidé čekají 

na byty. 

Pokud tu halu chce město a Spartak o to nestojí, tak to je špatné výchozí postavení města. To 

znamená, že cenu si bude určovat ten druhý. 

Je to záplavové území, proto by ji zajímal názor odborníků, jestli je vůbec vhodné, aby se do něčeho 

takového investovalo. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je to záměrový materiál. V této chvíli rozhodujeme o tom, jestli s TJ Spartak budeme jednat. 

K výchozí vyjednávací pozici – máme posudek na halu a předpokládá, že nikdo z nás není ochoten dát 

vyšší částku, než je ve znaleckém posudku. 

 

MUDr. Trhlík: 

Chybí mu naprosto jasný záměr, jak ta hala bude využívána. Bez toho nejde prakticky o tom hlasovat, 

respektive něco doporučovat, protože obecné vyjádření sportovně-kulturního a společenského centra je 

extrémně obecné.  

Ta kupní cena, je řádově ta základní. 

V důvodové zprávě se odvoláváte na cyklostezku Bečva. Ta v podstatě končí v Kozlovicích. Ta 

nepokračuje do Přerova. Nevyhovuje naprosto nikomu, ani chodcům, ani cyklistům. Je extrémně 

nebezpečná. 

 

p. Pospíšilík: 

Proč bychom dál, i když to dnes neschválíme, nemohli dál jednat. Doplňte materiál o všechny 

informace, které by u něho měly být. Tento materiál v podstatě postrádá všechny důležité informace. 

Pan primátor ho nařkl, že nechodíme na jednání, ale ten papír přece ty informace unese. Pokud jste 

informace měli, tak jste je mohli předložit. Ten materiál je trapný, nic v něm není. 

Ta hala je vhodná na všechny sporty, ať je to florbal, fotbal, halovou házenou, je vyhovující, co se 

týká parametrů i na Evropské normy. To není problém parametrů. 

Hala byla zatopená, kanalizace je v dezolátním stavu. Ta voda, která se dostala do základů a celé té 

kostry, tam dodnes pořád je. Ten areál je ve velmi špatném stavu. Neříkáme, nebavme se o tom. Může 

se stát, že cena na rekonstrukci bude vyšší než postavení nové haly, která nebude v záplavové zóně. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nemyslí si, že materiál je trapný.  

Na základě tohoto materiálu lze přijmout rozhodnutí. 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

V podstatě to, co řekl pan Pospíšilík, je ten důvod, proč se dělá ten záměr. Abychom všechny tyto 

informace zjistili, abychom věděli v jakém je to stavu, kolik by nás stála ta oprava, jak je to se 

záplavovou oblastí, jaká jsou tam rizika a podobně. 

Pokud my neschválíme záměr, tak my tím říkáme, že se nechceme dál bavit. Právě tím, že schválíme 

záměr, nedáváme najevo, že chceme koupit, ale že chceme o té koupi jednat. To není jedna a ta sama 

věc. Já bych také na základě tady toho materiálu nehlasoval pro koupi. Ale my tady nehlasujeme o 

koupi. My hlasujeme o tom, že chceme schválit záměr, chceme vědět víc a pak na základě 

směrodatných informací se teprve rozhodnout, jestli koupit nebo nekoupit. Záměrem dáváme najevo, 

že nás to zajímá a chceme bližší informace. 

 

Ing. arch. Horký: 

Záplavové území – na to stačí asi 10 sekund, podívat se do územně-analytických podkladů a máme 

jasno. 

Když slyšel, že je hala postavená v akci „Z“ – radí ruce pryč.  

Když si srovná získání haly za 23 mil. Kč proti získání průmyslového areálu Juta, kde získáme v ceně 

2,2 ha pozemků i nemovitosti, jako halu za 41 mil. Kč v dopravně dobře přístupné lokalitě u průpichu 

autobusového a vlakového nádraží. Naproti tomu, tady jsme na chvostu města, kam se dá dojet 

poměrně složitě. Myslí si, že bychom měli odstoupit o krok zpět a říci si, jak chceme řešit sportoviště 

v Přerově. Chceme řešit i kulturní stánek? 

Nemá záměr koupit takovou halu.  

 

Pí Tomaníková: 

Pamatuje dobu, kdy chtělo město po Spartaku tuto budovu do majetku, protože chtělo získat různé 

dotace. Tenkrát Spartak byl proti. Chtěl inkasovat peníze z nájmů. Teď až je budova v katastrofálním 

stavu, tak má město pomoci a apelujeme na mladé lidi, že chtějí sportovat.  

Tento materiál by měl být doplněn a teprve potom zvažme. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jedná se o záměrový materiál. 

Pokud bychom jednali o koupi, tak by tam všechny tyto podklady musely být. Jednáme o vůli dále 

pokračovat v jednání se Spartakem o prodeji. 

 

Ing. Galeta: 

Dal návrh: dnes o tomto záměru nehlasovat. Posunout hlasování o záměru do té doby, až bude 

dokument záměru kvalitně a pečlivě připraven, abychom věděli, kolik by oprava zhruba stála, jaké 

bude využití té budovy, zda se bude pronajímat zdarma, za peníze, kdo si ji bude pronajímat a 

podobně. 

Myslí si, že za situace, kdy město není schopno vybudovat ve středu města městské záchodky, tak 

abychom dělali takové projekty, to mu připadá zcela zbytečné v současnosti. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ten návrh mu připadne zcela irelevantní. Kolik by oprava stála, zjistíme na základě projektové 

dokumentace, kterou budeme mít zpracovanou na opravu haly. Pokud nejsme vlastníky haly, tak 

rozhodně nebudeme zpracovávat žádnou projektovou dokumentaci na to, abychom halu opravovali. 

V záměrovém materiálu nikdy takové informace nejsou. Ty jsou až ve chvíli, kdy se rozhodneme, 

jestli budeme nakupovat nebo ne. 

 

Ing. Vrána: 

Spousta zastupitelů nerozlišuje co je záměr a co akt koupě. Nijak a k ničemu se nezavazujeme. 

Naopak to bere jako impuls, abychom začali jednat.  
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p. Zácha: 

Srovnání se záměrovým materiálem nákupu Strojaře za 42,5 milionu korun - spousta z vás, kteří tu 

jsou, tak nevolali po ekonomické analýze, nikdo neměl položkový rozpočet v materiálu a záměr jsme 

schválili a následně se jednalo dál.  

Nesouhlasí s tím, že je to nekvalitní materiál. O hale se jednalo už v roce 2017 na radě. Není to nový 

materiál. 

To, že někdo bral nájem a neinvestoval, to je fakt, a nikdo ze zastupitelů na to nemá vliv. Odpovídala 

za to valná hromada. 

Nové vedení TJ Spartaku nepřišlo za představiteli statutárního města s tím, že jsou noví a chtějí prodat 

halu. My jsme pouze měli znalecký posudek a my předkládáme záměr, jestli najdeme podporu jednat 

dál. Všechny otázky, které tady padly, budou uvedeny v materiálu, který se vrátí do zastupitelstva za 

nějakou dobu.  

Jestli najdeme využití haly – to je otázka a věc spolupráce. S odborem školství bychom hledali 

využitelnost haly. 

Nemyslí si, že na zastupitele je činěn nátlak. V minulosti jsme jednali záměry jako je Juta, Pasáž, 

TGM 16. Ne všechny záměry byly schváleny.  

Cenu haly budou určovat tady zastupitelé a znalecký posudek a vzájemné jednání obou stran. 

Cyklostezka Bečva – nechali analyzovat majetkoprávní vztahy na cyklostezce Bečva, je tam 146 

vlastníků, se kterými bude potřeba jednat. 

 

MUDr. Slováček: 

Je proti tomu se tímto záměrem dále zabývat.  

Vyslal by Spartaku jednoznačný signál, že město Přerov nemá zájem halu koupit. 

 

MUDr. Trhlík: 

Reagoval na srovnání záměru odkoupit Strojař nebo odkoupit tuto halu. Celý Přerov byl velmi napjatý, 

zda záměr koupit Strojař bude schválený. Riziko vzniku sociálních a jiných ubytoven bylo velké. 

Srovnání těchto dvou věcí je naprosto demagogické. 

 

p. Ondrůj: 

S halou určitě souhlasí, ale ne v této záplavové oblasti. Novou halu, ale někde jinde. 

 

Mgr. Kouba: 

Je jednoznačně pro a je rád, že se blížíme tímto materiálem k multifunkční hale, která by stála na 

území města Přerova v dohledné době.  

Vymezuje se proti tvrzení, že je to několikátý záměrový materiál, který předkládá koalice bez 

předchozí diskuse.  

Na obavy pana Galety o využitelnosti haly – pan Galeta chodí na jednání sportovní komise, tam se 

opakovaně řeší kde vzít další prostory a hodiny pro využitelnost. Ta obava je naprosto lichá. Volné 

hodiny nejsou. 

Případný nákup – je to cesta jak zajistit pro občany multifunkční halu. My v současné době nemáme 

kde stavět a nemáme projekt. Když tuto halu koupíme, můžeme ji upravit, víme kde vzít zdroje. Dnes 

ještě zdroje jsou, víme jak financovat.  

 

p. Zácha: 

Nesrovnává hrozbu ubytovny na území města Přerova v případě Strojaře s tímto materiálem. Reagoval 

na to, jak byl materiál zpracován. V materiálu jsou uvedeny pozemky, parcelní čísla. 

 

RSDr. Nekl: 

Tady není moc politických subjektů, které před volbami nehovořily o tom, že potřebujeme sportovní 

halu. Byly nápady koupit halu v Předmostí a přebudovat ji. My jsme pokaždé podpořili každý záměr, 

protože až ta realizace toho záměru je potom na lámání chleba, jestli ano, nebo ne. Tady ta diskuse je 

skoro zbytečná. Je to záměr, ať jednají ti, co mají jednat a výsledek jednání ať předloží a my buď 

schválíme, nebo ne. Ještě nic nekupujeme.  
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Občan Přerova pan Čechál: 

Zaráží ho ta rychlost, ten kvapík, s jakou tento materiál přichází. Město má řadu nemovitostí, o které 

se úplně nestará a najednou se objeví v rozpočtu kolonka pro realizaci tohoto projektu, ještě před tím, 

než byl záměr schválen.  

Varoval před tím, schvalovat záměr, který není příliš připraven. Investovat v záplavové oblasti je 

obrovský risk. Pojišťovny ho buď nepojistí, nebo za veliké peníze.  

Jednat se Spartak se může, aniž by město mělo schválený záměr. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud zastupitelé neschválí záměr, tak vedení města jednat nebude. Zastupitelé pověří buď jednáním, 

nebo nejednáním. 

 

Mgr. Kouba: 

Máme plán sportu a komise ho schvaluje. Není možné říct, že neexistuje žádná vize. Jedním z výstupů 

je právě využitelnost sportovišť, a protože sportoviště nejsou v držení města Přerova, tak dnes budete 

schvalovat příspěvky na provoz sportovišť, které nejsou v majetku města. 

 

Ing. Galeta, faktická: 

Chtěl doplnit svůj návrh. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud chcete doplnit svůj návrh, tak to není faktická. 

 

Ing. Mazochová: 

Negovala, co řekl občan. V rozpočtu na rok 2020 není částka na nákup tenisové haly. Na veřejném 

projednání řekla, že ze zůstatku roku 2018 byla vytvořena rezerva v roce 2019 a v ní je vyčleněna 

částka 40 mil. Kč na strategické akce, ve které jsme uvažovali, že by mohla být částka 20 mil. Kč na 

nákup, nebo rekonstrukce víceúčelové haly. To je něco jiného, než dát ji hned do rozpočtu. Tu rezervu 

si vyžádal pan Horký a všichni jste dostali, z čeho se skládá. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Teď schvalujeme záměr, to znamená, zda chceme o tomto jednat a jak už jste několikrát slyšeli, tak 

pokud ten záměr neschválíme, tak to znamená stopku. 

 

p. Zácha: 

Distancoval se od toho, že tady je nějaký kvapík. Není pravdou, a je to spekulace, že bude nebo by 

mohlo být na příštím zastupitelstvu, protože jestli se záměr schválí, TJ Spartak bude jednat, valná 

hromada se nějak rozhodne, tak teprve potom začnou ta konkrétní jednání a varianty budou předloženy 

přes koordinační skupinu, komise pro záměry, přes poradní orgány včetně předsedů klubů 

zastupitelských, pokud na schůzku přijdou. 

Pan Slováček se vyjádřil naprosto jasně a řekl svůj názor k tomu materiálu. Pokud materiál 

neschválíme, tak ho odložíme bokem, pokud schválíme, tak budou další jednání. 

 

Ing. Prachař: 

Navrhl ukončit diskusi.  

Vládní koalice, která už není většinová, ale zazněla tady podpora klubu KSČM schválit tento záměr, 

tak je jasno, a jakékoliv další diskuse podle něho jsou zbytečné. 

Pokud říkáte, že není možné jednat bez schváleného záměru, on si to nemyslí. Veřejně prohlašuje, že 

pro takový materiál, v takovém rozsahu nebude hlasovat. 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 28 pro, 5 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Byli přihlášeni dva zastupitelé. Ti ať se vyjádří. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Kdyby se jednalo o koupi, tak by pro to v tuto chvíli ruku nezvedal, ale protože se jedná o záměr          

a chce znát odpovědi na otázky, které tady padají, tak záměr podpoří. Předpokládá, že znalecký 

posudek, který je v tuto chvíli k dispozici, tak zhodnocuje tu stavbu jako takovou, která je v této chvíli, 

s utrženými umyvadly a podobně.  

Pokud si Spartak odsouhlasí na své valné hromadě prodej této haly, tak ji může samozřejmě prodat 

komukoliv.  

Pokud dospějeme k materiálu, který bude strategický a bude se jednat o koupi tohoto majetku, tak 

projde patřičnými výbory, komisemi, kluby zastupitelů.  

 

Ing. Střelec: 

Materiál podpoří.  Předpokládá, že si bude moci objekt jako zastupitel prohlédnout. Pokud se mu 

nebude líbit stav, tak nebude mít problém nepodpořit nákup a případnou rekonstrukci této haly. 

 

Ing. Hrabina, faktická: 

Pokud by Spartak prodával tu halu, je povinen ze zákona ji nejdříve nabídnout majiteli pozemku. A to 

je město Přerov. 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Galety (nehlasovat o záměru …): 10 pro, 15 proti, 7 se zdrželo, 2 

nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

Hlasování o předloženém původním usnesení: 21 pro, 12 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Mgr. 

Schenk, Ph.D.) 

 

 

 

 

338/10/3/2019 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věcí dle 

přílohy č. 1 v celkové účetní hodnotě 38.240,-Kč  mezi  statutárním městem Přerov, jako dárcem          

a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, 

nám. T.G. Masaryka 8, IČ 45180512, jako obdarovaným. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 
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339/10/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 3805/7, p.č. 

3805/8 a p.č. 3805/9 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů     

k pozemku p.č. 3805/7, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 434 m2, pozemku p.č. 3805/8, 

ostatní plocha, silnice o výměře 96 m2 a pozemku p.č. 3805/9, ostatní plocha, ostatní komunikace        

o výměře 2 m2, vše v k.ú. Přerov, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako 

osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

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

 

 

 

 

340/10/3/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 208/5 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova prominutím povinností (dluhu) povinným              

z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinnosti, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů     

k pozemku p.č. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 854 m2 v k.ú. Kozlovice                

u Přerova, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu      

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné     

z předkupního práva. 

 

 

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

 

 

 

 

341/10/3/2019 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 

ekosystémů 2019 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 326 375,00 Kč mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním 

městem Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na oplocení lesních porostů (výstavba 

oplocenek) z Programu na podporu lesních ekosystémů 2019, ve znění dle přílohy č. 1. 
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2. pověřuje primátora pana Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1. Návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Komise životního prostředí navštívila dotčené lesní pozemky. Záměr komise není v materiálu 

uvedený. Mohli jsme mít informace o stavu s kůrovcovou kalamitou. 

 

p. Zácha: 

Tímto materiálem dáváme primátorovi mandát podepsat smlouvu o poskytnutí dotace, která nám byla 

přidělena. 

To, co jste řekl, se nevztahuje k tomuto materiálu. 

 

 

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

 

 

 

 

342/10/3/2019 Poskytnutí finančního příspěvku na opravu čestného hrobu paní Jiřiny 

Haukové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí finančního příspěvku dle doložených nákladů ve výši do 17 335,00,- Kč 

na opravu čestného hrobu paní Jiřiny Haukové, který bude poskytnut na základě smlouvy, 

uzavřené mezi statutárním městem Přerov, IČ 00301825, se sídlem Přerov I – Město, Bratrská 

709/34, 750 02 Přerov a majitelem hrobového zařízení, panem K*** Š***. Smlouva                

o poskytnutí finančního příspěvku je doložena v příloze č. 2 předlohy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3326 5XX Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního 

a historického povědomí (kaple, sochy, 

čestné hroby aj.) 

686,1 - 17,4 668,7 

3326 520 Pořízení, zachování a obnova hodnot 

místního kulturního, národního 

a historického povědomí 

0,0 + 17,4 17,4 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 020,7 * + 17,4 40 038,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál projednal a podpořil rovněž variantu II. v intencích, kterou navrhla rada města 

Přerova. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Přestávka 17:13 – 17:33 hodin. 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

343/10/4/2019 Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následující materiál Finanční výbor jednomyslně doporučil ke schválení. Nedohledali jsme 

tam žádné problémy či nedostatky.  

 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – strategický plán rozvoje města – chystá se připravovat od začátku ledna 2020. Obává se, že 

zastupitelé o tomto důležitém projektu nemají žádné informace. Požádal o lepší informovanost 

v okamžiku, kdy se budou formovat například pracovní skupiny, o časovém harmonogramu a dalších 

detailech.  

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Částka 1,2 mil. Kč vyplynula z průzkumu trhu. Probíhá výběrové řízení, je předpoklad, že v lednu by 

se uzavřela smlouva. Nejdříve se začne na analytických pracích, potom se předpokládá zřízení 

pracovní skupiny. Požádali o dotaci z operačního programu zaměstnanost. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 
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344/10/4/2019 Rozpočtové opatření č. 16, 17 a 18 – dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

345/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č…./2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                 

a odstraňování komunálních odpadů  

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

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                    

a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 – 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

Diskuse: 

Ing. Galeta: 

Měl dva návrh: 

Snížit poplatek o 200 Kč všem dětem do 6 let. 

Snížit poplatek o 200 Kč všem důchodcům od věku 70 let. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál prošel Finančním výborem. Členové se ztotožnili se závěrem rady vydat OZV i s výší 

poplatku. 

 

Ing. Vrána: 

V okolních obcích je obdobná výše poplatku. Náklady od roku 2017 vzrostly o 1,7 mil. Kč. Pro něho 

je zachování stejné ceny poměrně akceptovatelné. 

K návrhu pana Galety – neví, kolik máme dětí do 6 let, kolik seniorů do 70 let. Neví, jaký bude 

finanční dopad. Mělo být prodiskutováno. 

 

MUDr. Slováček: 

Dotaz na pana Galetu – zda jeho návrhy se budou hlasovat dohromady nebo každý zvlášť.  

 

Ing. Střelec: 

Jeho názor je, aby se navýšil poplatek za svoz komunálního odpadu. 

Nebere srovnání s obcemi typu Hranice, ale s městem Prostějov. Přerov měl náklady na směsný 

netříděný odpad v roce 2018 ve výši 22.200.000 Kč. Město Prostějov náklad 25.000.000 Kč a na příští 

rok má návrh poplatku 600 Kč na obyvatele a Přerov má 700 Kč. Prostějov doplácí cca 20 mil. Kč za 

odpady a Přerov 8,7 mil. Kč. 

Město Olomouc platí za svoz a likvidaci netříděného odpadu 60 mil. Kč ročně.  

Město Přerov nemá drahý svoz ani likvidaci komunálního odpadu. 
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Ing. Mazochová: 

Důchodců nad 70 let je 8 406. Kdybychom je chtěli úplně osvobodit, tak by to znamenalo doplatek 

téměř 6 milionů Kč. 

V republice má zhruba 20 měst srovnatelný poplatek jako my. 

 

Ing. Galeta: 

Upřesnil - o každém jeho návrhu hlasovat samostatně. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Hlasujeme o právním předpisu. Návrh, tak jak pan Galeta podal, tak o něm hlasovat nemůžeme. My 

hlasujeme o vydání vyhlášky. Neví, kde se promítne snížení o 200 Kč, na jaké stránce. Vyjádřete 

přesně, co chcete ve vyhlášce změnit a pak můžeme hlasovat. My přijímáme právní předpis. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Právě dnes schválila vláda ČR nová pravidla pro odpady a měly by se postupně poplatky za 

skládkování zvýšit na téměř čtyřnásobek dnešní částky. Téma odpadů je a bude velmi aktuální i 

v následujících letech. 

My můžeme osvobodit od poplatku za odpad všechny občany a pak to zaplatí město ze svého 

rozpočtu. 

Máme dluh na vlastním majetku řádově ve stovkách milionů korun. Jde o priority. 

Nezaregistroval moc diskusí co dělat pro to, abychom neprodukovali takové množství odpadů. 

Poplatek je jistá forma toho, aby si každý uvědomil, že odpad se musí zlikvidovat a jestli není možné 

ho trošku ubrat. 

 

Ing. Mazochová: 

V návrhu vyhlášky je osvobozeno dítě do 1 roku. 

K návrhu pana Galety – vyhlášku bychom museli na místě předělat. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Patříme mezi vyspělé země a zvykli jsme si, že odpad se automaticky likviduje. Při porovnání ročních  

nákladů čtyřčlenné rodiny v rodinném domě – na elektřinu cca 25.000 Kč, na plyn cca 25.000 Kč, 

náklady za data, kabelovou televizi. V tuto chvíli se bavíme o poplatku za odpad ve výši 2.800 Kč. 

V tomto pohledu je tento poplatek nízký a souhlasí s ním. 

 

p. Pospíšilík: 

Na pana Navaříka, který řekl, že v budoucnu můžeme platit až čtyřnásobek – na minulém 

zastupitelstvu jste prosadili takřka vazalskou smlouvu bez možnosti likvidovat odpady jinou cestou. 

Nestrašte občany. Pokud to tak dopadne, tak na tom budete mít velký podíl i vy. 

 

Ing. Střelec: 

Vyhrazuje se proti tvrzení pana Pospíšilíka, že jsme uzavřeli vazalskou smlouvu. Pravděpodobně tím 

myslel, že jsme schválili nákup akcií servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje. Pokud je to 

ono, tak si nemyslí, že je to vazalská smlouva, protože smlouva aspoň řeší, co budeme s těmi odpady 

dělat. Zatím to nikdo neřešil a výkřiky některých starostů obcí v okrese Přerov, co jsme si to dovolili, 

a podobně. Je nikdo do toho nenutí. Je zvědav, pokud zákon projde tak jak je, tak co budou dělat 

v roce 2030 a jak budou odpad samostatně likvidovat. 

Město Přerov vyprodukovalo v roce 2017 – 6 977 tun směsných komunálních odpadů, v roce 2018 už 

7 150 tun odpadů. 

Nový zákon říká, že za tunu směsného komunálního odpadu se bude platit poplatek 1.850 Kč. 

V současné době platí město pouze skládkovací poplatek povinný, a to 100 Kč.  

Narůstá tříděný odpad, nejen počet výsypů, ale i počet tun. Nejhorší situace je s papírem. Minulý 

týden jsme dostali oznámení, že papírny nebudou už vykupovat papír a lepenku. Budeme rádi, pokud 

ji budou brát zadarmo a už teď existují firmy, které za papír musí platit, protože papírny mají dostatek 

suroviny z kůrovcové kalamity, tak se brání vykupovat sběrný papír. 

Denně chodí desítky podnětů na likvidaci černých skládek. 
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Město Olomouc chce schválit na příští rok poplatek ve výši 816 Kč. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

K panu Pospíšilíkovi – o tom, že nakoupí akcie společnosti Odpady Olomouckého kraje, rozhodla 

zastupitelstva v Prostějově, Olomouci, v nejbližší době v Hranicích a Lipníku. Všichni pochopili, že 

postupovat společně je daleko rozumnější, než si myslet, že odpady vyřeší sami. 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nechtěl občany postrašit, pouze vyzvat k zamyšlení nad výší produkce odpadu. 

 

MUDr. Slováček: 

Časovými smyčkami jsme se dostali na zastupitelstvo loňského roku, kdy se schvalovalo navýšení 

poplatku za odpady. 

K návrhu pana Galety – není to připraveno a není to hlasovatelné. 

Snižování množství odpadu – dokud se bude platit za odpad paušálně, tak nebudou občané 

motivováni, a odpady se nesníží. Někteří lidé jsou motivováni sami od sebe produkovat méně odpadu, 

ale někteří musí mít finanční motivaci.  

Množství tříděného odpadu – papír asi neovlivníme. Možná prosadit zpětný výkup pet lahví za zálohu. 

V podkladech, které jsme dostali na minulém zastupitelstvu k nákupu akcií, bylo jednoznačně  

napsané, že nákupem akcií se zavazuje město uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, nebo rovnou 

smlouvu o likvidaci odpadů na dobu minimálně 15 až 30 let, tak to je vazalská smlouva. Argument 

Olomouce a Prostějova je trochu scestný, protože nemají ani svoji městskou skládku. Za to, že ten 

odpad likvidují skládkováním, tak platí nejen manipulační poplatek, ale ještě třetí firmě, že ten odpad 

od nich odebírá. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zopakoval, že Lipník a Hranice do té společnosti vstoupí. 

 

p. Pospíšilík: 

Může se stát, že do kotlů, které staví Veolie se bude vozit odpad z celého Olomouckého kraje. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To se může stát, i když do té společnosti nevstoupíme. 

 

Mgr. Kouba: 

Nechceme zvyšovat poplatek, zůstáváme na částce jako v roce 2019. 

V Přerově je velké množství lidí, kteří se hlásí k bezodpadovému hospodářství a ekologickému 

chování. 

 

Ing. Prachař: 

Pochválil jednatele Technických služeb, že dobře hospodaří, protože hospodářský výsledek je 

důkazem toho, že skvěle fungují.  

Pořád se bavíme o skládkování a on si vzpomíná, že dříve tady zástupci Veolie prezentovali své 

investice do TAPu. Má informace, že ty investice jsou dokončené a jsou připravení TAP likvidovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zeptal se pana Galety, jestli je schopen upravit svůj návrh na usnesení tak, že řekne který článek a 

který bod ve vyhlášce by chtěl změnit. 

 

Ing. Galeta: 

To není, protože touto otázkou ho překvapil. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Návrh pana Galety se hlasovat nebude, bude se hlasovat předložené usnesení. 
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Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

346/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č…/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 

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

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 – 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

347/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č…./2019, o místním poplatku z pobytu 

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

o místním poplatku z pobytu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 – 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor se ztotožnil s návrhem rady – poplatku ve výši 15 Kč za den.  

 

 

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

 

 

 

 

348/10/4/2019 Obecně závazná vyhláška č…/2019, o místním poplatku ze psů 

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

o místním poplatku ze psů dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 – 2022 

Termín: 31.12.2019 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor se ztotožnil s návrhem rady jednomyslně. 

 

 

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

 

 

 

 

349/10/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Sport Management s. r. o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sport Management   

s. r. o., se sídlem Přerov, U tenisu 16, PSČ 750 00, IČ: 61944068 na částečnou úhradu nákladů 

na organizaci slavnostního vyhlášení ankety o nejlepší české tenisty a tenistky za rok 2019 

„Zlatý kanár“. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova na 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) 288 853,6 * - 80,0 288 773,6 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 5,0 * + 80,0 85,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 736,2 * + 80,0 39 816,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. Vrána: 

Poprosil o podporu materiálu. Významnější akci, kterou natáčí v přímém přenosu televize za účasti 

významných sportovců, snad ve městě nemáme. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil jednomyslně. 

Souhlasí s argumenty pana Vrány. 

 

Ing. arch. Horký: 

Jako každý rok je žádáno o mimořádnou dotaci. V rámci grantového programu bylo zapsanému spolku 

TK Precheza přiděleno financování na tuto akci. Na příští rok v rámci grantového programu je na tuto 

akci 110.000 Kč. Tato dotace je pro soukromé s.r.o, kdy navíc máme v podkladu nepochopitelně 

začerněno jméno jednatele, což je dohledatelný údaj. 

Klub Společně pro Přerov nebude hlasovat pro tento materiál. 
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Hlasování: 23 pro, 6 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

350/10/4/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského       

v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum 

Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I – 

Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 na výrobu dokumentárního filmu s tematikou 

Přerovského povstání. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle návrhu 

uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 773,6 * - 100,0 288 673,6 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 85,0 * + 100,0 185,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 816,2 * + 100,0 39 916,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Všichni členové Finančního výboru se zdrželi, protože si nebyli jisti šíří osvěty, kterou by měl tento 

dokument přinést, proč byl vybrán právě tento zpracovatel, proč se materiál nepropojil s Přerovskou 

internetovou televizí, která dělá podobné dokumenty a nebylo pregnantně vyjádřeno, co by se dělalo 

s potencionálním ziskem z tohoto projektu. Proto materiál Finanční výbor pouze projednal. 

 

PhDr. Lapáček: 

Vznikl by film, který by pojednal o Přerovském povstání. Adekvátní výstup o této významné události 

pro Přerov vznikl naposled v roce 1975. 

Dnes jsme podstatně dál. Dokážeme určit původce, kteří se podíleli na Přerovském povstání. Projekt 

podporuje. 

 

Mgr. Himmler, ředitel muzea: 

Není občanem Přerova, zastává funkci ředitele muzea.  

 

 

Hlasování o udělení slova panu Himmlerovi:  34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 
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Mgr. Himmler, ředitel muzea: 

Pokud město Přerov není zadavatelem filmu, tak je to na muzeu. Neví, jestli i ostatním žadatelům 

určujete způsob realizace. Projekt vznikl v průběhu letošního roku z podnětu jejich výstavní komise, 

projekt posoudili a požádali o dotaci. Natáčení takového filmu je specifická záležitost. Projekt není 

cíleně ziskový. Jde o osvětu. Jsou veřejná instituce. Film bude určen i pro školy, bude mít 

nadregionální dopad. Je příslib k projekci v kině Hvězda bezplatně. 

 

Mgr. Netopilová: 

Podporuje dotaci. Je to chvályhodný počin. Nerozumí argumentům Finančního výboru. Bez znalosti 

věcí zpochybňují kompetentnost muzea jako tvůrce takového filmu. Vyjádření Finančního výboru 

považuje za arogantní. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že všichni podpoří vznik tohoto dokumentu. Pro naše budoucí generace je důležité zachovat 

vzpomínky na takové události, jakým Přerovské povstání bylo. Finanční výbor se na to možná díval 

přes finanční stránku. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor nezaujal negativní stanovisko, členové se pouze zdrželi. Po vystoupení pana ředitele 

dnes, bude tuto individuální dotaci podporovat. 

 

 

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

 

 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2020 

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

primátora. 

351/10/5/2019 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2020: 

 

               příjmy    966 058 300 Kč 

               výdaje    955 137 800 Kč 

   financování     10 920 500 Kč 

              (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2022 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Všichni členové Finančního výboru měli dostatek času na prostudování tohoto materiálu. Finanční 

výbor jednomyslně doporučil materiál ke schválení. 
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Ing. Prachař: 

Pochválil paní Mazochovou, že rozpočet je sestavený jako přebytkový. Ale to je jediné, za co je 

možné jej pochválit. 

V rozpočtu chybí na straně příjmů výnosy z dividend dvou městských společností, které jsou ziskové            

a jejich výnosy by měly být reinvestovány ve prospěch občanů města. 

Doporučil, aby zastupitelé dostali výsledovku a rozvahu strategických společností v majetku města,      

a to Tepla Přerov, Technických služeb a Přerovské sportovní. Na účtech prvních dvou společností leží 

desítky milionů korun, které nejsou zahrnuty do příjmů města. Na dividendách leží přes 200 milionů 

korun. Prostředky existují, jen nejsou zahrnuty v rozpočtu. 

Na výdajové stránce mu chybí chodníky v místní části Kozlovice, kde bylo letos vydané stavební 

povolení.  

Chybí mu nákupy pozemků a vybudování sítí v části Dluhonice, které souvisí s vybudováním nového 

sportoviště, které tam je. 

 

Ing. Mazochová: 

Dividendy nemůžeme v této chvíli zapojit do rozpočtu, protože je neschválila valná hromada. 

Výsledovky hospodaření budete schvalovat na přelomu dubna a května. 

Výdaje - u Dluhonic jsou dvě částky, jedna na 7,6 milionu Kč je zahrnuta do akcí nad 500 tisíc korun a 

v rezervě roku 2020, což je ve výdajích vidět. Je tam 15 milionu Kč, na to, co říkal pan Prachař. 

Po zapojení zůstatku roku 2019 je možné o tom v Kozlovicích uvažovat, ale byla tam podmínka 

dokončení oprav, které tam probíhají. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ty informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města jsou zastupitelům každoročně 

předkládány. Samozřejmě nemohou být součástí rozpočtu města. 

 

p. Ondrůj: 

Mají zástupci koalice nějakou vizi s budovou Strojaře? 

 

Ing. Vrána: 

Na pana Prachaře – byly dvě možnosti k připomínkování rozpočtu. Bylo veřejné projednání rozpočtu   

a schůzka zástupců klubů. Pan Prachař tam nebyl. 

Městské společnosti – výkazy jsou dostupné na Justici. Zprávy o hospodaření jsou předkládány 

zastupitelům. 

Je rád, jak se vyvíjí zadluženost města. V roce 2012 byl dluh 360 mil. Kč rozprostřen do 12 let. V roce 

2014 byl dluh 383 mil. Kč. Vývoj zadlužení je dle jeho názoru pozitivní. V roce 2020 je plánován dluh 

160 mil. Kč s dluhovou službou 3,18. 

 

Ing. Střelec: 

Hospodaření technických služeb je průhledné a transparentní. Je auditované a každý rok máte možnost 

se seznámit s jejím hospodařením. O využití zisku rozhoduje valná hromada společnosti. 

Technické služby poslední 2 roky investují masivně, sice do svého majetku, ale je to defacto majetek 

města Přerova a pohybují se kolem 40 milionů korun. 

 

Ing. arch. Horký: 

Odpověď panu Ondrůjovi, co se chystá se Strojařem – zřejmě nic, protože v návrhu rozpočtu na 

projektové dokumentace je pouhých 2,5 milionu korun, přičemž očekávaná skutečnost letošního roku 

je zhruba 11,5 milionu korun. Předpokládá, že částka se formou rozpočtových opatření bude 

několikrát upravovat. 

Nerozdělení zisku společnosti Teplo a.s. – už dávno mohla zasednout valná hromada a určit, že 

finanční prostředky budou převedeny hlavnímu akcionáři, tedy městu Přerov. 

 

p. Pospíšilík: 

Rozpočet by měl reflektovat volební program vedení města. Ve volebním programu hnutí ANO pro 

roky 2018 – 2020 je uvedeno: rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení, podpora strategické 
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průmyslové zóny Přerov – Bochoř, zajištění státního spolufinancování přestavby hotelu Strojař na 

dostupné bydlení pro seniory a mladé. Rozpočet ani jednu tuto oblast nereflektuje.  

Program druhé politické strany – rozvoj cestovního ruchu, atd. Rozpočet ani jejich program 

nereflektuje. 

Pokud by bylo zadlužení města do 500 mil. korun, nebyl by to pro město problém a každá banka by ty 

peníze za rozumný úrok půjčila.  

Společnost Teplo má na účtech 200 milionů korun. Technické služby přes 100 milionů korun. Záleží 

na valné hromadě, tedy radě města, jestli chce čerpat dividendy. 

Koalice má primátora, hejtmana v Olomouckém kraji a má předsedu vlády. To je ideální stav 

k čerpání krajských i státních dotací. 

Tento rozpočet je provozně udržovací rozpočet, ale není to rozvojový rozpočet. Primátor by měl 

dodržovat priority – ať průmyslovou zónu, dopravní stavby, rozvoj bydlení. 

V Kojetíně se bude otevírat průmyslová zóna. Jenom Přerov nemá průmyslovou zónu.  

V Přerově není kupní síla, obchody se zavírají. 

 

Ing. Mazochová: 

K panu Pospíšilíkovi – zahrnovat krajské a státní dotace do rozpočtu je protizákonné. To lze, až jsou 

na účtu. 

Dividendy – nerozpustí dividendy do provozních výdajů nebo na akce do 500.000 Kč. Dividendy nám 

budou stačit na jednu velkou strategickou akci. 

V rezervě na rok 2019 není strategické zóna, na Bochoř miliardové částky skutečně v rozpočtu 

nemáme. Je tam 80 milionů korun na domov seniorů pavilon G, částka 22 milionů korun na průtah 

centrem, dalších 40 milionů korun na strategické akce, například hřiště, rekonstrukce víceúčelové 

haly, nákup TGM 16 první splátka. V rozpočtu to nenajdete, protože rezervu z roku 2019 budeme 

zapojovat po ukončení roku. O Strojaři jsme zatím nerozhodli. 

 

Ing. Prachař: 

Opravil slovo dividendy, ty samozřejmě jsou po schválení valnou hromadou. Měl na mysli 

nerozdělený zisk z minulých období. Dividendy budou po účetní uzávěrce. 

Průmyslovou zónu zrušila na říjnovém zasedání vláda ČR. Průmyslová zóna v Bochoři nebude. 

Chodníky v Kozlovicích – obrátili se na něho občané, jde o jinou část, která není spojená 

s rekonstrukcí vozovky, ale je to ta část v zastavěné oblasti po pravé straně při vjezdu do Kozlovic. 

Nemá vazbu na dokončení komunikace ze strany kraje. 

Informace na Justici – ano jsou tam, ale vždy za předcházející období. My tady schvalujeme výroční 

zprávy městských společností. 

Zastupitelé by měli vidět plán, výsledovku a rozvahu na rok 2020 od městských společností, a ty na 

žádných serverech nejsou. Toto měl na mysli. 

 

Ing. Mazochová: 

Rozhodně zastupitelstvo neschvaluje nic z obchodních společností městských. Schvalují to valné 

hromady, mají svá představenstva, statutární orgány a ty budou rozhodovat, nikoliv my tady 

zastupitelé. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – plánované výdaje na Vysokou školu logistiky. Je tady výměna podlahové krytiny v bufetu, 

lokální oprava střechy, lokální oprava nátěr fasády, nátěr parapetů. Je to v souladu se smlouvou? 

Zřejmě nebudete schopni odpovědět teď na místě, tak prosí o písemnou odpověď. 

Dotaz – nájem výše zmíněné budovy VŠLG měl končit v roce 2019. Prosí o upřesnění, a pokud ano, 

jak je plánované nájemné po té celkové opravě, či rekonstrukci školy, jestli v té samé výši, nebo bude 

změněno. 

 

Primátor Ing. Měřínký: 

Rada se nezabývala výší nájemného, které platí Vysoká škola logistiky. Kdy jim končí smlouva, dáme 

vědět písemně. 
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p. Pospíšilík: 

Připomněl sliby, které dali voličům, kteří jim dali hlas. Sliby neplní. 

Jeho cílem není projíst dividendy, ale nainvestovat do těch věcí, které město trápí a to je snižování 

kupní síly, bydlení pro mladé. Každý rok odchází z Přerova 500 lidí. Neřešíte největší problémy, které 

město má. 

 

Primátor Ing. Měřínký: 

To je hodnocení pana Pospíšilíka. On se nedomnívá, že tento rozpočet jde proti tomu, co měli            

ve svých volebních programech. 

 

MUDr. Slováček: 

Zaujala ho informace investiční akce. Něco mu ušlo?  Když tady jednali o budově tenisové haly, tak 

jste říkali, že záměr nic neznamená, pouze to, že se tím budeme zabývat. Pokud si vzpomíná, tak si 

koalice odhlasovala záměr zabývat se nákupem budovy TGM 16 a teď slyší, že už je tam položka na 

první splátku na nákup té budovy. Neví, jestli chyběl na nějakém zastupitelstvu, kde se hlasovalo o 

tom, že to budou kupovat, protože žije v představě, že se budou zabývat jenom záměrem.  

Připomínka k rozpočtu – město Přerov dlouhodobě trápí žalostný stav komunikací, chodníků a 

městského majetku a mrzí ho, že v rámci rozpočtu už není naplánovaný nějaký dlouhodobý výhled pro 

příslušný odbor, aby měl garantovaný objem finančních prostředků tak, aby mohl s plánem na delší 

dobu počítat, do které městské nemovitosti bude investovat peníze a mohl pracovat operativně. 

Protože řešit z roku na rok, který daný odbor dostane peněz, s tím, že si nemůže udělat dlouhodobější 

plán údržby a obnovy městského majetku, to mu přijde smutné. 

 

Primátor Ing. Měřínký: 

Rozpočet je plán na jeden rok. Proto není možné v tomto ročním návrhu mít návrh na několik roků. 

Garantovali odboru majetku, že bude mít minimálně 35 milionů každý rok ve svém rozpočtu na 

opravy, což je částka, která se rovná dani z nemovitostí, které město vybere. To nemůžeme zahrnout 

do plánu jednoho roku. 

Částka 8 mil. Kč na koupi TGM 16, je to plán. Pokud se nebude realizovat, tak se to rozpočtovým 

opatřením přesune na jinou položku. 

 

Ing. Střelec: 

To, co pan Prachař vidí na účtech technických služeb, není všechno nevázané. Jsou tam prostředky ve 

výši 20 mil. Kč, které jsou vázány účelově, a to na rekultivaci skládky. 

Od roku 2015 pravidelně předkládáme valné hromadě návrh hospodaření společnosti na následující 

rok a návrh investic.  

Není konec volebního období a věří, že volné prostředky, které budou, se využijí na strategický objekt, 

kterých nemáme málo.  

 

Ing. Mazochová: 

Rezerva ze zůstatku roku 2018 – TGM 16 není v rozpočtu na rok 2020. Je v rezervě vytvořené v roce 

2019, je tam částka 40 mil. Kč na strategické investice a jedna z nich může být první splátka na TGM 

16. 

Další komunikace – je to v rozpočtu i napsané – dohodli se s odborem majetku, že každoročně budou 

vyčleňovat částku daně z nemovitosti za ukončený předcházející rok. 

Součástí rozpočtu je i výhled. Je uvedených asi 8 akcí, které mají v plánu v roce 2022 a 2023. 

 

MUDr. Slováček: 

Kde je amortizace majetku už opraveného? Pokud jsme schopni v rámci rozpočtu alokovat sumu 

získanou při výběru daně z nemovitosti, tak bychom měli najít i jiné prostředky, které by se daly 

alokovat přímo odboru majetku. A to nemluví o pořízení nových investic. Osobně by uvítal, kdyby 

tam byla suma, která městu přichází z aktivního radarového systému. 

Částka 30 mil. Kč je žalostně malá. 
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Ing. Mazochová: 

Nechala si od náměstků a vedoucích odborů zaslat návrh na velké opravy a rekonstrukce, rozšíření a 

investice. Přišly návrhy na částky ve výši 1.960 milionů korun. 

 

Ing. Galeta: 

Dotaz – civilní obrana. Před rokem na veřejném projednání rozpočtu kritizoval nedostatek prostředků 

do krytů civilní obrany. Přerov může poskytnout krytí pro 6 500 obyvatel. Otázka tehdy zněla, pane 

primátore, komu dáte vstupenku, v případě nějakého ohrožení. Vy jste tehdy neodpověděl. Máte plán? 

Válka může přijít každý den. Co s tím budete dělat, vy jste za to zodpovědný. Je doslova trestné s tím 

nic nedělat.  

 

Primátor Ing. Měřínký: 

Neřekl by, že s tím nedělají nic. Mají krizový štáb, který má pravidla a pokud by nastala krizová 

situace, věřte tomu, že jsme schopni reagovat. 

 

p. Zácha: 

Reakce na pana Slováčka – TGM 16 – materiál bude předložen na zastupitelstvo a bude o něm 

hlasovat, jakmile skončí jednání, která vedou se spolumajiteli nemovitosti. Bude dodržen slib termínu 

hromadné prohlídky zastupitelů, aby mohli zhodnotit stav nemovitosti. Bude to projednáno 

v komisích, radě a nakonec rozhodnou zastupitelé. 

K rozpočtu – provozní rozpočet odboru majetku je 126 milionů korun. Nové investiční akce jsou 

v dopravní infrastruktuře schváleny. Kdybychom měli vyčíslit, kolik je třeba peněz, abychom majetek 

uvedli do stavu slušného, tak je to 170 milionů korun, teď budeme čerpat částku cca 46 milionů korun. 

Technické služby budou hospodařit s částkou 105 milionů korun. Je položkově daná smlouva, jaké 

činnosti vykonávají za tyto peníze. 

 

Ing. Galeta: 

Není s odpovědí pana primátora vůbec spokojen. Slova „budeme nějak reagovat“, jsou jen prázdná 

slova. Neví, jestli tak by měl reagovat velitel civilní ochrany.  

 

Primátor Ing. Měřínký: 

Hodnocení pana Galety nechá na něm. Nemá jmenný seznam lidí, které bude zachraňovat jako první. 

Je to otázka krizového štábu. Jistě město Přerov dodržuje všechny zákony tak, aby bylo připraveno na 

jakoukoliv situaci reagovat. 

 

MUDr. Trhlík: 

Vystoupil na základě vystoupení pana Pospíšilíka, který mu mluvil zcela z duše. Toto město potřebuje 

aktivní politiku zaměstnanosti, potřebuje tady udržet inteligentní lidi, sofistikovaný průmysl. Za toto 

volební období nezaznamenal jakoukoliv aktivitu ze strany vedení města v tom smyslu, aby v této 

problematice něco udělalo. Pokud ano, tak neprezentovanou na zastupitelstvu. Zcela jistě to neodráží 

ani konstrukce tohoto rozpočtu. Toto město jede na údržbu, která jde dolů a dolů. Nemáte proaktivní 

politiku v této věci.  

 

Primátor Ing. Měřínký: 

Jestli si někdo myslí, že jedním rozpočtem vytvoří proaktivní politiku zaměstnanosti ve městě, tak je 

to naivní představa. 

 

MUDr. Trhlík: 

Ohradil se vůči tomuto „naivismu.“ To není naivismus, to je pobídka k tomu, abychom všichni za pár 

let nebyli v úplně jiné situaci, než jsme. Je to pobídka, abychom začali konečně něco dělat. 

Nezlobte se, vaše komentáře jsou poměrně osobní a na toto fórum nepatří. 

 

Primátor Ing. Měřínký: 



41 

 

Poděkoval za radu, nicméně i z jejich strany jsou to osobní útoky. Nikdo soudný nemůže věřit tomu, 

že město Přerov je schopno samo o sobě vytvořit aktivní politiku zaměstnanosti. Musí být spolupráce 

se státem, s krajem. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 6 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

352/10/6/2019 Projekt regenerace sídliště Přerov – Dvořákova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje program regenerace sídliště Dvořákova. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Michálková: 

Seznámila s projektem za pomoci prezentace. Projekt byl vypracován na základě zadání Odboru 

koncepce a rozvoje. Proběhla veřejná prezentace a následně byly zapracovány připomínky. Výstup 

v krátkosti shrnula. 

 

p. Marek Dostál: 

V důvodové zprávě je řešení Komise pro rozvoj, investice a dopravu. Paní architektka byla pozvaná na 

jednání komise a ta doporučila schválit projekt regenerace, doporučila radě zadání zpracování 

projektové dokumentace 1. etapy regenerace a současně doporučila radě s realizací projektu řešit 

navýšení počtu parkovacích míst určených pro návštěvníky nemocnice samostatným řešením. 

 

Ing. arch. Horký: 

Považuje projekt za kvalitně zpracovaný. Měli by ho zastupitelé schválit. Vystihuje potřeby města, i 

když v některých částech oboustranné kolmé parkování může působit depresivně. 

Zaráží ho míra anonymizace výkresů, kdy jsou začerněni autoři. To je nadbytečné. 

Horší je rozdělení na 10 etap. Jde to proti smyslu, který razí Státní fond rozvoje bydlení, kdy jde o to, 

aby se s regenerací od začátku do jejího konce zrychlilo. Pojďme etapy sdružit, dejme tam více 

prostředků například z dividend nebo nerozděleného zisku městských společností. 

 

Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Etapizace je z toho důvodu do 10 etap, protože tak je možné nějakým způsobem ty sekce udělat. Je 

možnost získat dotaci 6 mil. Kč. Lze sdružit několik etap dohromady.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Můžeme sdružit několik etap dohromady. 

 

p. Pospíšilík: 

Projekt se mu líbí. Celé to sídliště je ve špatném stavu. 

Dotaz – zůstanou stromy, nebo bude nová výsadba? 
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Ing. arch. Michálková: 

Součástí projektu byl i dendrologický průzkum a projekt byl koncipován tak, aby došlo k zachování 

maximálního počtu stromů v závislosti na jejich zdravotním stavu. Dokonce některá parkovací místa 

nejsou využita proto, aby tam zůstaly stromy. 

 

 

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

 

 

 

 

353/10/6/2019 Územní plán města Přerova - změny č. 13, 14 a 15 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

že v průběhu projednání změn č. 13, 14 a 15 Územního plánu města Přerova v souladu s ust. § 

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

 

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

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

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

pozdějších předpisů, změny č. 13, 14 a 15 Územního plánu města Přerova, formou opatření 

obecné povahy, které je přílohou tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

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

 

 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

354/10/7/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 

náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání                 

v Přerově“  

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

s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy č.p. 2804/2 na nám. Přerovského povstání                

v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Proč bude v budově zdravotnická škola? Jaký bude platit nájem a jaká je návratnost investice té 

opravy? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

O výši nájmu jsme ještě nejednali. Máme vnitřní předpis, na základě kterého stanovujeme výši 

nájemného. Ten jsme zaslali firmě Agel a o výši nájemného budeme jednat. 

 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – na budoucí podobu budovy. Schvalujeme záměr poměrně velké investice a žádný zastupitel 

neví, jak objekt bude vypadat. 

Budeme dnes schvalovat projekt na ekologizaci základních škol. Zajímá ho, jestli projektová 

dokumentace počítá například se zastíněním školní budovy, vzduchotechniky, práce se srážkovými 

vodami, zelenou střechou. Obsahuje to tento projekt, a pokud ne, tak proč. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vizualizace této budovy byla promítnuta při prezentaci rozpočtu. Obrázek ještě promítneme. 

 

Ing. Pinkasová, vedoucí Odboru řízení projektů a investic: 

V tomto objektu má být vyšší odborná škola, proto jsme neuvažovali s rekuperací, která je nutná do 

stupně středních škol. Zelenou střechu jsme neprojektovali. Projekt byl zpracováván ve spolupráci 

s městskou architektkou, žádné požadavky na projektování takových prvků jsme neměli. Zatím tam 

nejsou. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

355/10/7/2019 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro tonery 

statutárního města Přerov (2020-2023)“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zahájit „Dynamický nákupní systém pro 

tonery statutárního města Přerov (2020-2023)“ jako nadlimitní veřejnou zakázku v užším řízení podle 

§ 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako 

„zákon“). 

 

 

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

 

 

 

 

356/10/7/2019 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2019 a akce přecházející do roku 

2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Přehled zrealizovaných akcí nad 500 tis. Kč v roce 2019 

 

2. bere na vědomí Přehled přecházejících akcí nad 500 tis. Kč z roku 2019 do roku 2020. 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

V tomto i následném materiálu nespatřujeme nic zásadního. Vše je tam pregnantně popsáno. Proto 

s oběma materiály Finanční výbor vyslovil souhlas. 

 

Ing. Hrabina: 

Měl poznámku k číslu akce 0210371 – Telematické systémy pro veřejné parkování. Dát skoro 11 

milionů korun za tabulky, kde bude napsána obsazenost a kam má řidič jet, mu přijde dost drahé. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na tuto akci bylo požádáno o dotaci z ITI Olomoucké aglomerace ve výši 90%. 

 

Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Je požádáno o dotaci. Už jsme dvakrát doplňovali nějaké údaje, tak uvidíme, jestli budeme úspěšní. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud dotaci neobdržíme, tak tuto akci nebudeme realizovat. 

 

 

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

 

 

 

 

357/10/7/2019 Akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje Nové akce nad 500 tis. Kč pro realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové 

zprávě 

 

2. schvaluje Registr akcí nad 500 tis. Kč pro realizaci v roce 2020 – dle tabulky v důvodové 

zprávě 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina 

Zastavil se hned u prvního bodu – rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník – je napsána 

kompletní oprava elektroinstalace. Oprava je vrácení se k nějakému původnímu stavu, rekonstrukce je 

technické zhodnocení. Dá se dedukovat, že jde o odstranění havarijního stavu. 

Bude tam spousta nového – zásuvky, přepínače, ventilátory a „případná úprava nebo doplnění 

stávajících rozvaděčů“. Nejde o popis rekonstrukce, ale o opravy. Na opravu je částka 16 milionů 

příliš vysoká. 

 

Mgr. Kouba: 

Jedná se o rekonstrukci, nikoliv o opravu. Havarijní stav je odstraněn. Současný stav elektroinstalace 

je dále neudržitelný. Základní škola plánuje nakoupit další elektrotechniku i z našich zdrojů. Částka 

obsahuje přípojky na velké stroje v kuchyni. Škola má zprávu revizního technika, že stav je 

neudržitelný a je třeba jednat.  

Takových budov máme více a měli bychom pokračovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tuto veřejnou zakázku jsme ještě nezadávali. Tuto zakázku bude schvalovat zastupitelstvo a budete 

moci připomínky doplnit do zadávacích podmínek. 
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Ing. Hrabina: 

Rozporoval, že by to měly být vůbec opravy. Že to má být rekonstrukce.  

 

p. Pospíšilík: 

V materiálu to mělo být správně uvedeno.  

 

Ing. arch. Horký: 

Nechápe komentář k bodům 7, 8, 9 – souvisí s opravou křižovatky u malého Alberta, Bayerova, 

Šrobárova, Kozlovská. Jedná se o doplnění přechodů, přitom odbor majetku nedoporučuje realizaci 

této akce samostatně. Bude se předělávat projektová dokumentace na komplexní řešení, nebo se 

namalují 3 přechody a bude vyřešeno. 

 

Ing. Gala vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Uvedené přechody jsme použili v plánu udržitelné mobility, kde jsou tyto částky napsány. Kolegové    

z majetku přišli s tím, že by chtěli udělat velké řešení. To ideální řešení bude stát několik milionů         

a může se stát, že nebude v dohledné době realizované, tak jsme tam dali přechody, které tam máte 

uvedené. 

 

Ing. Mazochová: 

Součástí rekonstrukce může být i oprava. 

 

Ing. Symerský: 

Asi nedopatřením se stalo, že na webu města není materiál uveden a určitě by to občany zajímalo. 

Poprosil o dodatečnou nápravu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bude doplněno. 

 

MUDr. Slováček: 

Bod 2 - venkovní zastínění oken ZŠ Předmostí – dal podnět k bodu 7.1 Snížení energetické náročnosti 

budovy na náměstí Přerovského povstání, jestli by tam ty venkovní žaluzie mohly být doplněny, když 

budeme zateplovat plášť budovy. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To není možné, už jsme schválili zadat veřejnou zakázku s tím, jak byla navržena a v tom návrhu jsou 

vnitřní horizontální hliníkové žaluzie. Pokud by chtěl navrhnout venkovní stínění, tak navrhněte 

zrušení usnesení, které jsme přijali a potom úpravu zadávacích podmínek. 

Požádal o opravu formulace usnesení, chybně bylo uvedeno, že rada podává návrh zastupitelstvu 

schválit. 

 

 

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

 

 

 

 

8. DOTAČNÍ PROGRAMY A. STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 

2020 

358/10/8/2019 Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2020 

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

Kouba – náměstek primátora. 

 



46 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

 a) kultura ve výši 1 825 000 Kč, 

 b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

 c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

 d) sociální a zdravotní ve výši 3 891 600 Kč, 

 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2020 Zastupitelstvem města 

Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů v jednotlivých 

oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

V případě žadatele KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov,    

se pro oblast SOC-C na rok 2020 podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, schválit výjimku          

do počtu podaných žádostí dle důvodové zprávy.   

 

V případě žádostí DSP-A-066/20 a DSP-A-098/20 žadatele Kanoistika Přerov, z.s. IČ: 06341853,        

se sídlem Hranická 47/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, se podává návrh Zastupitelstvu města 

Přerova, schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace jen pod 

podmínkou doložení převodu členské základny z TJ Spartak Přerov na Kanoistika Přerov, z.s. . Převod 

členské základny musí být garantován Českým svazem kanoistů nejpozději do 29. 2. 2020. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu, 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Galeta:  

Nezisková společnost KAPPA-HELP je jediná organizace v Přerově, která poskytuje pomoc rodičům, 

která se zabývá syndromem zavrženého rodiče. Ten syndrom postihuje většinu rodičů, kteří se 

rozvádějí, kdy většinou matky brání ve styku otcům. Poděkoval ředitelce organizace za jejich práci.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Jde o standardní materiál. Zajímavější je oblast kultury, kde můžeme sledovat klesající počet žadatelů 

i projektů. Finanční výbor tento materiál jednomyslně podpořil. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 
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Přestávka 20:03 – 20:13 hodin. 

 

 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

359/10/9/2019 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Za mlýnem 1  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání       

a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov 

a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1. Předmětem tohoto dodatku je předání 

investiční akce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, Za mlýnem 1“ k hospodaření         

v pořizovací ceně 24.004.915,25 Kč, s účinností od 1. 1. 2020.   

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

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

 

 

 

 

360/10/9/2019 Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 – sportovní profilace školy   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pravidla a rozsah financování nákladů 

spojených s realizací sportovní profilace Základní školy Přerov, Za mlýnem 1, IČ: 47858311, se 

sídlem Přerov, Přerov I – Město, Za mlýnem 1, pro období 1/2020 až 12/2024, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova a za podmínky finančního krytí těchto nákladů v rozpočtu města pro 

příslušný kalendářní rok. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský. 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení. 
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Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

361/10/9/2019 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předfinancování realizace 

projektu Národního programu Životní prostředí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování projektu Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 451800, s názvem 

„Environmentální a badatelská výuka v přírodní zahradě na Trávníku“ z prostředků 

statutárního města Přerova ve výši 340 000 Kč, a to na základě rozhodnutí č. 03821862            

o poskytnutí finančních prostředků ve výši 341 206 Kč ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky. Projekt bude realizován v souladu s Výzvou č. 16/2017 Ministerstva 

životního prostředí, dle podmínek Národního programu Životního prostředí, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 673,6 * - 340,0 288 333,6 

3113 610 Základní školy 39 058,9 * + 340,0 39 398,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v ti. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 083,9 + 340,0 64 423,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský. 

Finanční výbor i tento projekt jednoznačně podpořil, protože je to předfinancování a byli bychom 

hloupí, kdybychom to neudělali. 

 

 

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

 

 

 

 

362/10/9/2019 Ekologizace základních škol zřízených statutárním městem Přerov na 

úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 

hospodářství 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje zadání studie proveditelnosti projektu „Ekologizace základních škol zřízených 

statutárním městem Přerov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického 

hospodářství“ 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 288 303,6 * - 350,0 287 953,6 

3113 610 Základní školy 39 398,9 * + 350,0 39 748,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 423,9 * + 350,0 64 773,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. Galeta: 

Projekty jsou z jeho pohledu velmi předražené a výchovný účinek tam není takový, jaký by si 

zasloužil za ty peníze. Třeba projekt dešťovka, když je teplo a neprší, tak úřady jsou schopny zakázat 

odebírat vodu z Bečvy na zalití zahrádky, přitom bráníme, abychom vodu ze střechy pouštěli do 

Bečvy.  

Spíše než předražené projekty by se měli financovat ve školství projekty, kdy bychom dali dětem 

hrábě a motyčky a třeba je poslali do Michalova a něco okopat a pohrabat, aby získaly vztah k půdě.  

Materiál podpoří. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor studii podpořil právě proto, aby se prokázaly přínosy modrozelené infrastruktury. 

Určitě by se jednalo o vícezdrojové financování. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je rád, že se takový projekt pravděpodobně spustí. Je mu líto, že se soustředíme jenom na základní 

školy, protože těch budov máme mnohem více.  

Dříve navrhoval usnesení, abychom se začali zabývat adaptací na změnu klimatu. Měli bychom tak 

učinit.  

V bodě různé bude doplňovat zařazení žaluzií do projektu u vyšší odborné školy na náměstí 

Přerovského povstání. 

Požádal radu, aby se zamyslela nad rozšířením do dalších oblastí, třeba do veřejných prostranství.         

V projektu regenerace panelového sídliště Dvořákova našel také jistou část hospodaření se srážkovými 

vodami. 

Jde o obnovu malého vodního cyklu, který podpoříme právě tím zadržováním v místě. 

 

Mgr. Kouba: 

Je rád, že prosadil, že se začne u škol.  
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Mgr. Netopilová: 

Podporuje projekt. Modrozelená infrastruktur neobnáší jenom školy, ale obecně městskou ekologii i 

rekonstrukce v souladu s udržitelností přírody, s ohledem na to, jak se mění klima. 

 

Ing. Galeta: 

SPD podporuje ekologickou výchovu dětí a mládeže. Chceme, aby za ty peníze bylo té výchovy co 

nejvíc. V drahých projektech ten smysl nevidí. My musíme děti zapojit do věcí, které nic nestojí.  

 

MUDr. Slováček: 

V rámci studie proveditelnosti bude i vyjádření statika k zatížení školních budov, jestli to střechy 

vydrží a za jakých podmínek? 

Všechno, co se udělá pro zlepšení klimatu je jedině dobře. Návrh podpoří. 

 

Mgr. Kouba: 

Ví, že ano, protože byl v Mohelnici, kde se otevírala zelená střecha a tam popisovali, co museli 

předem udělat. Zelená střecha není všude možná. Budeme rádi, když to dáme na rovné střechy, které 

máme v dostatečné míře. 

 

Občan Přerova, pan Čechál: 

Chválí tento krok. Dnes jsme se bavili o poměrně drahé rekonstrukci střední zdravotnické školy. Tam 

to nešlo, a tady to jde. Není to tím, že Agel nepatří do toho správného holdingu? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Když jsme zadávali projekt na rekonstrukci bývalé střední zdravotnické školy, byli jsme v časové 

tísni. Nebyl čas zadávat zelené studie. Byli jsme dohodnuti s Agelem, že se má škola otevřít 1. září 

2020. Vzhledem k tomu, že došlo k časovému posunu, 1. září 2020 to nebude připraveno, nicméně 

projekt je hotový a je naplánovaný bez zelených střech. 

 

 

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

 

 

 

 

363/10/9/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Karate Přerov, z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Karate Přerov, z. s., IČ: 

64989089, se sídlem Neumannova 2620/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou 

úhradu nákladů na dopravu, ubytování a účastnické poplatky členů na Mistrovství světa           

v karate KWF, konané ve dnech 7. – 10. 11. 2019 v Tokiu v Japonsku. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 288 333,6 * - 25,0 288 308,6 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

5 074,0 * + 25,0 5 099,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 995,7 * + 25,0 40 020,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. Galeta: 

Vyjádří se jako člen Komise pro školství a sport, kdy se na jednání všichni vyjádřili pro dotaci. 

Dosáhli obrovského úspěchu a ten je potřeba ocenit. Nezajímají ho řeči o systémovém nebo 

nesystémovém řešení. Karatisté si to zaslouží, protože vzorně reprezentují město Přerov. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Bylo mu vysvětleno, jakým způsobem se to dostalo na pořad jednání. Do systémovosti to má daleko, 

ale účastníci si zaslouží podpořit. Ač není vnitřně přesvědčen o tom, že tímto způsobem bychom měli 

obvykle postupovat, tak v tomto konkrétním případě on, stejně jako Finanční výbor tuto dotaci 

podpoří. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Vždycky byl proti nesystémovým dotacím. Tento postup považuje za neférový. Karatisté si zaslouží 

podporu, ale i jiným jsme nedali dotaci, protože jsme ctili jakýsi systém.  

Nezpochybňuje kvality karatistů, ale vzhledem k ostatním žadatelům, kteří dříve uspokojeni nebyli,       

a také by si podporu zasloužili, tak nemůže s čistým svědomím hlasovat pro.  

 

MUDr. Slováček: 

Požádal o podporu materiálu. Dosáhli obrovského úspěchu. Propagují město Přerov. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

364/10/9/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, 

spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

na částečnou úhradu nákladů opravy splaškové kanalizace sportovní haly TJ Spartak Přerov, 
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spolek. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 286 704,7 * - 200,0 286 504,7 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 5 104,0 * + 200,0 5 304,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 060,4 * + 200,0 40 260,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení, protože jde o řešení krizové situace, kdy není prostor na 

svolání valné hromady. Pokud chceme, aby se tam konal Zlatý kanár, jako největší akce v Přerově, tak 

bychom měli tuto individuální dotaci podpořit. Ale to říká jako soukromá osoba. 

 

Ing. Prachař: 

Tento bod je úsměvný vzhledem k tomu, co jsme tady projednávali. Prohlasovali jste záměr jednání se 

Spartakem o odkupu, pan Kouba před pár vteřinami řekl, že pravděpodobně to bude majetek města 

Přerova. Nemůže souhlasit s tím, že takové společnosti, která svůj majetek vybydlila, inkasovala 

nájmy, má ještě tu odvahu požádat město Přerov o 200 tisíc korun. Rozuměl by tomu, kdyby v rámci 

havarijní situace někdo přišel a požádal město o půjčku.  

Takový materiál nemůže podpořit, aniž by se choval s péčí řádného hospodáře. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

On to s péčí řádného hospodáře může podpořit, protože Spartak se dostal do svízelné situace, kdy 

svými prostředky není schopen zajistit havarijní situaci. My jim můžeme pomoci. Je na každém 

zastupiteli, jestli je jim ochoten pomoci. 

 

Ing. Mazochová: 

Zvažovali jsme půjčku. Půjčku by musel Spartak něčím zastavit a na to, aby mohl něco zastavit, tak to 

musí schválit valná hromada, a její svolání trvá minimálně měsíc. Když dotaci neposkytneme, Spartak 

to přežije, ale doplatí na to ti sportovci.  

 

p. Pospíšilík: 

Byla podepsaná smlouva se Spartakem ohledně pronájmu fotbalového stadionu První FC Viktorie, 

kdy Spartak platí městu korunu ročně a fotbalisté dávají Spartaku 800 tisíc korun ročně. V pronájmu 

jsou restaurace jak na tenisové hale, tak na tribuně. Vybírali peníze, ale do oprav je nedávali.  
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Primátor Ing. Měřínský: 

Vyčítat novému předsedovi hříchy Spartaku nám nic nepomůže. 

 

Občan Přerova pan Pavelka, předseda TJ Spartak: 

Za celý Spartak, který čítá 14 oddílů, 700 sportovců žádá o pomoc při likvidaci havárie, ke které 

nedošlo jen tak, ale byla tam zanedbaná péče. Záležitost s havárií vznikla v polovině října. Doufali, že 

to zvládnou svými silami. Náklady kryli, z čeho to šlo. Dostali se na částku 250 tisíc korun. Havárii se 

nepodařilo odstranit, protože nebyla nalezena příčina. V pátek byla situace stabilizovaná, hrozící 

epidemiologická havárie byla snad odvrácena. Pracuje tam náhradní čerpadlo, které odvádí splaškové 

vody tam, kam mají jít. Celkové náklady jsou dnes vyčísleny přes 500 tisíc korun. Původní odhad, 

který jsme měli kolem 350 tisíc korun, počítal s tím, že závada bude snadněji odstranitelná. 

To, že Spartak vybíral nájem a nevracel jej zpátky, jak tady zaznělo, to je pravda. Má obavu, že to tak 

ještě dlouhou dobu probíhat bude. Jsou poslední spolek, který v Přerově vlastní tělovýchovná zařízení. 

Kromě sportovní haly je to loděnice, kuželna, tribuna a sportovní areál. Všechny jsou v zátopové 

oblasti. Pojištění necelých 60 tisíc korun čtvrtletně. Prostředky, které dosud na havárii použili, berou 

z provozních prostředků a z peněz sportovních oddílů, které mají na zajištění své činnosti. Dne 12.12. 

mají výplatní termín pro zaměstnance, trenéry a ty když vyplatí, tak jim zbude na účtu 9 tisíc korun. 

Nechce se vymlouvat, že to jsou nedostatky z minulých let, ale ono to tak je. 

 

MUDr. Slováček: 

Cena čerpadel je 315 tisíc korun, oprava za 150 tisíc korun, pokud bude výtlačné potrubí v pořádku. 

Víme, že je v pořádku? 

 

Občan Přerova pan Pavelka, předseda TJ Spartak: 

Do odpadových jímek, kam je sváděna ta splašková kanalizace, teče voda ze sportovní haly a z Hotelu 

Jana. Z té jímky se to přečerpává výtlačným potrubím do kanalizačního řadu a my jsme měli obavu, 

aby nebyla chyba tam. Víme, že čerpadlo, které tam provizorně je, že to zvládá. To nově objednané za 

těch 315 tisíc korun, ony to jsou dvě čerpadla, by měla být do konce roku osazena. Aspoň to jedno. 

Tato záležitost nebude do konce roku dořešena. Budeme muset platit, platit a platit. V současné době 

žádáme o tuto částku.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Upřesnil informaci pana Pavelky, ohledně uskupení, které vlastní sportovní zařízení. Sokol vlastní 

Sokolovnu, takže se potýká s podobnými problémy.  

Protože jde o krizovou situaci a v žádném případě nemůžeme trestat nové vedení za hříchy vedení 

minulého, tak žádost podpoří. 

 

Ing. Střelec: 

Co vy, jako nové vedení, jste vyvodili z toho nehospodárného vedení vůči starému vedení.  

 

Občan Přerova pan Pavelka, předseda TJ Spartak: 

Když jsme byli 16.9. zvoleni, tak jsme si řekli, že si bereme období 100 dnů chránění. 

Ta nehospodárnost, to je rozsáhlejší problém, který je potřeba řešit komplexně a má obavu,                 

že to nepůjde po krocích. Monitorují situaci a snaží se přežít z týdne na týden. Jako výbor si tuto 

sobotu stanovili, že svolají mimořádnou valnou hromadu na konec ledna a budou navrhovat                

systém restriktivních opatření, které pomohou snížit náklady Spartaku na provoz a činnost aspoň 

v tom lichém období teď přes zimu.  

Počkáme na rozhodnutí mimořádné valné hromady. 

 

Ing. Galeta: 

Dotaz na pana Pavelku – do společné splaškové jímky přitékají fekálie ze sportovní haly i z Hotelu 

Jana. Jakým způsobem se Hotel Jana podílí na odstranění havárie? 
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Občan Přerova pan Pavelka, předseda TJ Spartak: 

Kanalizace z obou objektů, které vedou do hlavního řadu, nejsou nikde vedeny, ani v GISu. VAK se 

k tomu stavěl, že to není jejich problém. Poděkoval předsedovi představenstva VAKu, který 

zaintervenoval, a jednalo se jim potom s nimi lépe o odvozu splaškových vod. 

Hotel Jana to používá bezesmluvně. Potom, co bylo v roce 2009 převedeno na TJ Spartak, žádná 

dohoda už neplatila. Vedoucí představitelé Spartaku a Hotelu Jana se snad nebyli schopni dohodnout. 

Šlo o bezesmluvní užívání. Vzhledem k rizikovosti situace po jednání s Hotelem Jana dospěli 

k dohodě o spolufinancování, takže Hotel Jana přispěl na koupi těch nových nezbytných čerpadel 

polovinou, cca 170 tisíc korun. 

 

Ing. Prachař: 

Navrhl usnesení: zastupitelstvo schvaluje podmínečné poskytnutí půjčky ve výši 300 tisíc korun 

po schválení valnou hromadou TJ Spartak. Jako zástavní právo bude použita hala ve prospěch 

věřitele města Přerova.  

Důvod jeho návrhu je ten, že říkáte, že máte objednaná čerpadla, která přijdou na konci roku. Vůči 

věřitelům máte jistotu, že dostojíte svým závazkům a ještě zvyšuje částku. 

 

Občan Přerova pan Čechál: 

Přimlouvá se za to, aby město Spartaku pomohlo. Otázka je, jak. Pamatuje si, že město před časem 

schválilo dotaci 8 mil. korun na výstavbu nové tenisové haly v areálu tenisového klubu. Bylo to přes 

nesouhlasné stanovisko Finančního výboru. Myslí si, že to souvisí s tím, že v současné době má 

Spartak nižší příjem z nájmů, protože tenisté hrají jinde. Jedním rozhodnutím vytvořili problém.  

Dostáváme se k informacím, že hodnota budovy může být i záporná.  

Rozumí návrhu pana Prachaře, jenom neví, jestli si zjistil, jestli ta hala není třeba zastavená.  

Chybí mu, jak bychom mohli pomoci Spartaku, abychom si nenadělali do další kapsy. 

 

Mgr. Kouba: 

Chtěl by pomoci Spartaku, a proto jeho návrh na usnesení je 200 tisíc korun dotace, nikoliv půjčky. 

Zjišťoval možnosti poskytnutí půjčky ve vyšší částce, než navrhuje pan Prachař. Půjčku nemůžeme 

poskytnout, protože do té doby nezasedne valná hromada. Zástava jakéhokoliv majetku není možná.  

Je to nevratná dotace na havarijní situaci. Chceme pomoci Spartaku. 

Spartak není soukromá společnost, je to sdružení sportovců. V současné době nemají ani 

profesionálního zaměstnance. Dobrovolníci hradí z osobních peněz odvozy splašků. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Samozřejmě, pokud chceme pomoci Spartaku, musíme přijmout původní návrh na usnesení.  

 

Ing. Mazochová: 

Máme znalecký posudek na tu halu, a pokud by vedení Spartaku za 300 tisíc korun zastavilo halu za 

23 milionů, tak musí skončit všichni u soudu.  

  

Ing. Galeta: 

Vnímá návrh pana Prachaře jako geniální, protože když poskytneme peníze formou půjčky, tak 

Spartak bude více motivovaný ty problémy dotáhnout do úspěchu.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Spartak motivuje samotná havárie, aby to vyřešil. Ne to, jestli dostane půjčku, nebo dotaci. 

 

p. Pospíšilík: 

Myslí si, že vedení města ví více, než říká. Na jak dlouho těch 200 tisíc pomůže? Neznáme dluhy, 

neznáme příjmy.  
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Mgr. Kouba: 

Nemá karty pod stolem. Opravdu těch 200 tisíc korun vychází jednak z analogie a jednak z projednání 

s odborem, v jaké výši můžeme poskytnout a z žádosti Spartaku, který žádal v této výši. Je to nejvyšší 

morální hranice, kterou můžeme poskytnout s tím, že řešíme havarijní situaci. 

 

MUDr. Slováček.  

Zaniklo to, že Hotel Jana se podílí na čestné slovo. Hotel Jana nedal ani polovinu nutné částky. Do 

budoucna by si to měl Spartak s Hotelem Jana ošetřit. 

Mrzí ho, že v tom nechce figurovat VAK. 

Zvažuje současné vedení Spartaku právní kroky vůči předchozímu představiteli Spartaku, který se 

zjevně nechoval s péčí řádného hospodáře, a díky tomu majetek Spartaku dopadl tak, jak dopadl? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že na to odpovězeno bylo. Dali si 100 dní hájení a čekají na valnou hromadu, kterou mají 

svolanou, a tam se bude rozhodovat, jaké kroky budou následovat. 

 

MUDr. Trhlík: 

Dotaz – neexistuje krizový mechanismus, který by dokázal tu valnou hromadu svolat dřív? Pokud my 

nepomůžeme, tak to chápe tak, že Spartak končí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V krizi už jsme a teď buď schválíme 200 tisíc korun, nebo schválíme podmínečné poskytnutí půjčky, 

které budeme řešit na příštím zastupitelstvu. Nebo nepřijmeme nic. Máme spoustu variant. 

 

p. Zácha: 

Teď řešíme krizovou variantu.  

Nepochopil, jakou roli má v situaci hrát VAK. Společnost byla oslovena, byla požádána o odvoz plné 

jímky a chovala se tak, jako ke každému jinému zákazníkovi, přistavila techniku, odčerpala a odvezla 

a následně vyfakturovala.  

 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Prachaře: 11 pro, 10 proti, 10 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. 

Schenk, Ph.D.). 

 

 

Hlasování o původním předloženém usnesení: 23 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven 

(Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Karola, náměstek primátora. 

 

365/10/10/2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Přerov 2020  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2020, který je přílohou tohoto materiálu. 
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Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

366/10/10/2019 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje – žádost                

o individuální dotaci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00849103 se 

sídlem Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc, jako příjemcem dotace, na „Nákup zdravotnické 

techniky pro výjezdovou základnu Přerov". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019. 

 

2. schvaluje pověřit náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy       

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

4349 62X Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

410,0 - 50,0 360,0 

3533 620 Zdravotnická záchranná služba 0,0 + 50,0 50,0 

 

 

ZÁVAZNÝ ULAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor tuto žádost o dotaci jednomyslně podpořil ke schválení. 

 

Ing. arch. Horký: 

Nerozumí větě, že zakázka bude vyhotovena bez finanční účasti města. 

 

Mgr. Kouba: 

To se týká financování, kde vezmeme ty peníze. Jedná se o finanční prostředky, které byly 

rozpočtovány původně na tu analýzu. Dělá to za nás Centrum, my jsme ušetřili peníze, a tyto mohou 

být poskytnuty této zdravotnické službě. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.). 
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11. RŮZNÉ 

367/10/11/2019 Dodatek č. 2 a 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 a 2 důvodové zprávy 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 3 a 4 důvodové zprávy 

 

4. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 3 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku. 

 

 

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

 

 

 

368/10/11/2019 Individuální dotace na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-

Hvězdárna 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo 

nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna, ve výši 29 404 Kč. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. neschvaluje poskytnutí individuální dotace žadateli Naše společná krajina, z. s., se sídlem 

Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 26550997   Pavlovice u Přerova 

274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě 

Přerov-Hvězdárna, ve výši 29 404 Kč; 

 

2. schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč    

na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, 
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uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním městem Přerovem a příjemcem Naše společná 

krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26550997    Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice u Přerova,  IČ: 26550997, kterým 

se text v článku III odst. 2 uvedené smlouvy mění takto: 

- v první větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „34“ 

- v druhé větě se číslovka „50“ nahrazuje číslovkou „66“. 

 

VARIANTA III. 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna s žadatelem Naše společná 

krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26550997, ve výši 29 404 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzoru, který je přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na 

podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019, s tím, že součástí 

smlouvy nebude závazek či povinnost příjemce podílet se na financování projektu nad rámec 

dříve uzavřených smluv; 

 

2. schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 61 404 Kč na 

projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, č. smlouvy SML/1339/2019, 

uzavřené mezi poskytovatelem Statutárním městem Přerovem a příjemcem Naše společná 

krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 

26550997, kterým se text v článku III odst. 2 uvedené smlouvy mění takto: 

            Z textu první věty se vypouští text „a to z jiných zdrojů, než je dotace od poskytovatele“; 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3722 830 Sběr a svoz komunálních odpadů 110,0 - 29,5 80,5 

3792 830 Ekologická výchova a osvěta  (individuální dotace) 27,0 + 29,5 56,5 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 911,2 29,5 39 940,7 

 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Ing. Hrabina: 

Žadatel Naše společná krajina od 1.4.2019 nesídlí na uvedené adrese. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor podpořil variantu II. usnesení. 

 

p. Pospíšilík: 

Je to těsně vedle rodinných domků pod Hvězdárnou. Spíš než biopás mu to připadá jako ochrana proti 

větru pro rodinné domy. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Nemyslí si, že spolek dělá větrolam kvůli domům, které tam vznikly.  

 

RNDr. Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí: 

Ten ekosystém, který tam vznikne, bude prospěšný i pro tu obytnou lokalitu, nicméně ten projekt, 

který spolek zpracoval, už delší dobu před tím zahrnoval několik lokalit a shodou okolností i tuto 

lokalitu ještě dříve, než se tam začali obávat větru noví osadníci.  

Vycházeli z žádosti, která přišla v říjnu, a už neověřovali sídlo firmy. Dodatek bude uzavřen na nové 

sídlo.  

V žádosti mají nové sídlo, pouze nám to nenahlásili. Byla to naše chyba. 

 

 

Hlasování o usnesení ve variantě II. včetně opraveného sídla společnosti: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 

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

 

 

 

 

369/10/11/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Církevní mateřská škola       

v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Dostal, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a školskou právnickou osobou Církevní 

mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, a to na 

částečné spolufinancování projektu přírodní zahrady, pod podmínkou předložení „Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace“ z Výzvy č. 7/2019 vyhlášené Ministerstvem životního prostředí 

prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. 

Předpokládané celkové náklady projektu činí 500 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva                    

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2019. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 610 Základní školy 39 748,9 * - 15,0 39 733,9 

3111 610 Mateřské školy (individuální 

dotace) 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 64 773,9 * - 15,0 64 158,9 
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 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 243,1 * + 15,0 40 258,1 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

Materiál podpoří. Všichni by ocenili, kdyby se taková zahrada, pokud dostane tak velkou dotaci od 

ministerstva životního prostředí, otevřela pro veřejnost obecně. 

 

 

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

 

 

 

 

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

předmětem programu 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Na posledním zastupitelstvu se nevyjádřil úplně přesně k projektu cyklostezky na Palackého 

ulici. Zmínil, že ten projekt by měli odmítnout. Mohl vzniknout dojem, že ten projekt není 

správně vyprojektován, nebo je v rozporu s technickými normami. To není tak docela pravda. 

Ten projekt je podle technických norem, vyhovuje, cyklisté jej teoreticky budou moci 

využívat, nicméně háček vidí v tom, že koncepční přístup vedení cyklistů ve vedlejším 

dopravním prostoru na této páteřní komunikaci, kde je rychlost 40 km, není správný. Ale toto 

koncepční rozhodnutí padlo na straně města, ne na straně projektanta. Projektanti ho požádali, 

aby své vyjádření poopravil. Ano, projekt je v pořádku stran projekčních prací, ale to 

koncepční rozhodnutí, zdali cyklisty nevést hlavním dopravním prostorem nebo vedlejším, 

podle jeho názoru nebylo šťastné, protože cyklisty strkáme bokem. 

 Pracovně si nazval tento bod „Zpráva o nečinnosti rady města a primátora.“ Týká se kauzy 

jednoho ze zastupitelů. Požádal o krátkou prezentaci – ocitoval pana Dostála, kdy na 

zastupitelstvu v prosinci 2018 prohlásil, že samozřejmě ano, pokud bude odsouzen, nebo 

pokud bude odsouzen jen podmíněně, tak se vzdá postu zastupitele. Doposud tak neučinil a 

odsouzení je již pravomocné. Má za to, že je na místě… 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V části různé máme příspěvky v délce 2 minuty. To, že pan Dostál zůstal člen zastupitelstva, není 

nečinností primátora.  

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Měl prosbu, jestli pan primátor požádá zastupitele, ať se přihlásí vždy jeden, odhovoří se téma a teprve 

se otevře téma další. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, je to na základě jednacího řádu. Pokud se otevře jeden bod, tak by se zastupitelé měli hlásit se 

svým příspěvkem k tomuto bodu, nikoliv otevírat další téma. To on nemůže zaručit. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Vysvětlí to, co pan primátor doposud nepochopil, a bude pokračovat v prezentaci. Je to totiž 

rada města, která jmenovala pana Marka Dostála předsedou Komise pro rozvoj, investice, 

dopravu a bezpečnost a doposud jej neodvolala a máme zde trestně odsouzeného člověka. 

Trošku zásadnější je, že pan primátor pověřil pana Marka Dostála gratulací jubilantům a 
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doposud jej z těchto osob neodnominoval. V tom vidí nečinnost primátora. Pan Marek Dostál 

je člen školské rady za zřizovatele a zřizovatel jej doposud z této funkce neodvolal. To také 

spatřuje jako nečinnost rady a pokud ODS vyzývá svého bývalého člena k rezignaci funkce 

zastupitele, očekával by, že stejná ODS jej odvolá z funkcí, kam jej nominovala a jmenovala. 

Podobně by to očekával i od pana primátora, že tak učiní v případě gratulací jubilantům. Prosí, 

vyzývá k činnosti. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Některá očekávání zůstávají nenaplněna. 

 

p. Marek Dostál: 

Vyjádří se. Hlavně se opře o vyjádření, která učinil na sociálních sítích a v Přerovském deníku. 

Nebude se k soudnímu procesu nijakým způsobem vyjadřovat, nemáme tolik času. On to tam popsal, 

že nesouhlasí vůbec s některými věcmi, které tam proběhly. Má před sebou ještě dovolání, nevyčerpal 

ještě veškeré možnosti očisty. Myslí si, že je potřeba, aby si každý, pane Horký, paní Netopilová, 

trošku zametl před vlastním prahem. Myslí si, že zrovna u paní Netopilové, počmáraný průchod mezi 

Žerotínovým náměstím a Šrobárovou ulicí, kde jednoznačně došlo k poškození cizí věci podle § 228 

trestního zákoníku 40/2009. Ono jí to prošlo samozřejmě u SBD, protože tam vletěla a odkazovala se 

na to, že je radní. To samé pan Horký, 2 roky stará záležitost výsadby ovocných stromků, kterou váš 

spolek pro Přerov v lokalitě Pastviska ovocná stezka, vysadil. V současné době je to u soudu a je 

zvědavý, jak to dopadne. Tragédie je to, že ty stromky tam schnou a neví se, jak to dopadne s tou 

dotací, která má určitě nějakou udržitelnost. 

Krátce k tomu, proč se rozhodl neodstoupit. Také to tam řekl. Je to z toho důvodu, že občané ho ještě 

do dneška stále určitým způsobem podporují. Podporují ho v tom, aby tady samozřejmě zůstal             

a pracoval dál. I vaši kolegové, pane Horký. 

 

p. Pospíšilík: 

Dnes tady zazněla narážka od pana Prachaře, že koalice tím pádem, že pan Dostál odstoupil, tak má 17 

hlasů. Na druhou stranu vidí, že už několik posledních zastupitelstev s koalicí hlasují dohromady 

komunisté, tak jestli by nebylo lepší přiznat barvu, buď je vzít do koalice, nebo přiznat, že už jsou 

spolu ve vedení města. Předsedou Komise pro sociální věci a zdravotnictví je paní Vránová, předsedou 

Kontrolního výboru je pan Nekl. Vedení města nemá většinu a většinu si dohledalo někde jinde.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To jsou spekulace. 

 

RSDr. Nekl: 

Klub KSČM nemá podepsanou ani žádnou koaliční dohodu, ani dohodu o toleranci, ani dohodu o 

spolupráci. Říkají jednu věc, pokud je to ve prospěch města, hlasují ve prospěch města, ať to 

předkládá kdokoliv. Klidně by teď mohli říct, nedáme ani korunu církevní škole, protože mají mezi 

sebou určité věci, ale je to ve prospěch dětí a města, tak proto ruku zvedli, a nejsou v koalici s KDU-

ČSL. 

Ohradil se proti tomu, že jsou tichá koalice. Jsou opoziční klub, který vychází z reality, která je.  

 

Ing. Vrána: 

Koaliční smlouva je stále platná a pod koaliční smlouvou je podepsáno 18 koaličních členů 

zastupitelstva. Všechny materiály dnes prošly, což je ku prospěchu města Přerova, tak neví, o čem se 

teď bavíme. 

 

p. Marek Dostál: 

Chce říct to, že někteří z kolegů mu volali, psali, nebo si to vyříkali z očí do očí. Myslí si, že kdo měl 

zájem o to mu do očí říct svůj názor, tak to učinil a nemusel tady nějakým způsobem onanovat na 

zastupitelstvu. Nicméně ke koaliční dohodě chce říct, ano, je podepsán pod koaliční dohodou a je za ni 

1/18 zodpovědný a tak se bude chovat i nadále. To jenom aby bylo jasno. Ať tady do té koalice 

nemusíte tahat chudáky komunisty.  
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Nějakým způsobem považuje tuto věc sám v sobě za vyřešenou a v SpP si to vyřešte, jak chcete. 

 

Občan Přerova pan Čechál: 

Vezměme si fakta: 

Pan Dostál byl odsouzen za úmyslný trestný čin - fakt.  

Pan Dostál tady sebevědomě prohlašoval, že v případě, že bude odsouzen tak odstoupí ze 

zastupitelstva - fakt.  

Primátor pověřil pana Dostála jako osobu pověřenou prováděním osobních gratulací jubilantům. Neví, 

jestli naši senioři mají mít to štěstí, aby byli adresátem gratulací takového člověka. 

Je zde mravnostní čin. Neví, co vede město k tomu, aby zachovávalo nominaci pana Dostála ve 

školské radě. To je neuvěřitelné. Je to tak důležitý člen koalice, ten osmnáctý hlas, aby dehonestoval 

veškeré jednání města? 

Pan Dostál je předsedou Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost. Vyzval radu, aby ho 

z této funkce odvolala. Nepatří tam. 

Na webu města je přehled zastupitelů, pan Dostál má chybně uvedeno nezařazený. On nekandidoval 

jako nezařazený. Jeho nějaká strana nominovala na svoji kandidátku. Je mezi osobami oddávajícími. 

To je něco neslýchaného. Minulý týden zasedala Komise pro občanské záležitosti, která se na podnět 

jejich zástupce jednomyslně usnesla na tom, že nechce, aby pan Dostál byl nadále osobou pověřenou 

prováděním gratulací.   

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ten poslední bod je zařazen na jednání rady, která bude 12. prosince.  

 

MUDr. Slováček: 

Myslel si, že k této problematice vystupovat nebude, ale okolnosti ho k tomu nutí. Když se tato kauza 

tady dostala na přetřes poprvé, tak se kolegy Dostála zastal v tom smyslu, že obvinění neznamená 

odsouzení a že bychom měli ctít presumpci neviny. Sice chápe kolegu Dostála, že ho kontaktují 

občané a vyzývají ho, aby ve funkci zastupitele zůstal, ale pokud on na jednání zastupitelstva 

prohlásil, že v případě pravomocného odsouzení odstoupí z postu zastupitele, tak by bylo férové, aby 

to co slíbil, dodržel.  

 

 

 

 

p. Košutek: 

 Z pozice předsedy Komise pro občanské záležitosti apeloval na zastupitele, kteří se přihlásili 

k provádění osobních gratulací občanům, kteří dosáhnou věku 80, 85 a 90 let, aby závazek 

plnili důsledně. Byly stížnosti na opožděné gratulace, nebo na opomenutí gratulace úplně. 

 

Ing. Střelec, faktická: 

Debata k bodu pan Dostál byla ukončena? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Teď jsme přešli k jinému bodu. 

 

 

 

 

Pí Tomaníková: 

 Včera se setkala v Michalově s některými návštěvníky parku a ti měli dotaz, proč je zavřená 

restaurace v Michalově od října až do dubna. Nevěděla, jak na to odpovědět. V roce 2002, 

když se uzavírala nájemní smlouva na 20 let, tak obsahovala ujednání, že pokud budou chtít 

uzavřít restauraci na 14 dnů, tak to bude odsouhlaseno městem. Zná pouze 3 dodatky k této 

smlouvě. Neví, jestli je další dodatek. Na vstupních dveřích do restaurace je uvedeno, že je 

zavřená restaurace do 1. dubna. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Je to podnět, budou se tím zabývat. Bude písemná odpověď. 

 

 

 

 

Ing. Galeta: 

 Má dotaz na náměstka pro dopravu – ohledně autonehody, při které zemřela dvě děvčata, mezi 

myší dírou a Emosem. To místo bylo označeno roky za potencionálně nebezpečné a nechalo 

se to být. Zásadní otázka teď je, že se nic neděje na tom místě. Proč se tam nic nedělá? Měla 

tam být do 24 hodin značka snížení rychlosti. Lidé tam přebíhají pořád. Plánuje se tam něco? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Samozřejmě by nikdo nechtěl, aby se opakovala tragická událost, která se tam stala. Připomenul 

materiál z dnešního jednání 3.3.2, kdy řešili koupi těch pozemků, abychom tam mohli vybudovat 

cyklostezku a chráněný přejezd. To stěžování, že se nic neděje – možná jen pan Galeta není dost 

pozorný na jednání zastupitelstva a neví, že zrovna dnes schválili materiál, který by tomu měl pomoct. 

 

Ing. Navrátil: 

K tragické nehodě a dopravní situaci se vyjadřoval na minulém zastupitelstvu. Pan Zácha kvůli 

pozemkům, které chybí, jednal dneska s ředitelkou ÚZSVM. Další věc, která se v této věci udála, bylo 

přetrasování turistické stezky, která tudy vedla, tak poprosil, aby z toho nedělal estrádu. 

 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

 Nepotěší pana primátora, protože se vrací zpět k panu Dostálovi. Nebude komentovat to, co 

říkal na její a Honzovu adresu. Je to naprosto trapné. Ta základní věc, kterou tady řekl už 

občan Čechál, pan Dostál byl pravomocně odsouzen, odsouzen nejenom prvoinstančně, ale ten 

jeho trest byl potvrzen i na dalším „levlu“. To, co předváděl, a asi ještě předvádí na 

facebooku, píše do Nového Přerovska, dovolává se Boha, ale ony ty boží mlýny už domlely. 

Akorát pan Dostál si to neuvědomuje. Pokud toto zastupitelstvo má mít nějaký kredit a pokud 

nám jde vůbec ještě o nějakou etiku obecnou, tak podle ní pravomocně odsouzený, dokonce i 

s tím následným potvrzením, navíc pro trestné jednání násilného charakteru, vydírajícího 

charakteru, to je přece nepřípustné, aby takový člověk byl v zastupitelstvu a pracoval 

v nejrůznějších orgánech dalších. To je výsměch obecným hodnotám, všemu, v co běžný 

člověk ještě snad věří. Opravdu se diví, že tuto věc asi většinově tady přijímáme, jako by se 

nic nestalo.  

 

 

 

 

MUDr. Slováček: 

 Podnět – občané si stěžují, že na autobusových zastávkách na nábřeží E. Beneše u 

elektrárenského mostu není žádný přístřešek a fouká tam velmi studený vítr. 

 Podnět – na společnost Arriva – dost často se stává, že autobusy zastaví půl metru až metr od 

nástupních hran autobusových zastávek. Problém to činí zvláště seniorům s hůlkou. 

 Podnět – pískové chodníky v Michalově – od podzimu do jara špatný stav. 
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Občan Přerova Ing. Široký: 

Byl jednatelem firmy Printes atelier, s.r.o. Vrátil se k vyjádření pana Horkého. Děkuje mu za to, že 

revidoval svoje prohlášení. Dotklo se ho to jak osobně, tak profesně, protože zpracovával jak studii 

ulice Palackého, tak se podílel na dopracování další vstupní projektové dokumentace. Záměr 

vybudovat cyklostezku je poměrně dlouhý. Oni začali dělat studie v roce 2012, mezitím proběhlo 

několik změn na ulici Palackého. Byla zobousměrněna, byla provedena šířková úprava a po několika 

studiích dospěli k tomu, že nejlepší, jak zajistit bezpečnost cyklistů je vést tuto cyklostezku ve 

vedlejším dopravním prostoru, to znamená mimo komunikaci. V tom se s panem architektem docela 

liší. Věří, že realizací cyklostezky se zlepší podmínky pro cyklisty i pro chodce v té frekventované 

ulici. 

Na ulici Čechova jsou dva přechody naproti Galerie. Podle něho je to docela nešťastné. 

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Je konec roku a pan náměstek pro majetek pan Zácha slíbil, že předloží koncepci nakládání se 

zbytným majetkem. 

 Proběhla koordinační schůzka 27. listopadu ohledně dopravních staveb. Může nás pan Navrátil 

seznámit s tím, co se bude v roce 2020 dít? 

 Ve čtvrtek se má otevírat dálnice na Předmostí. Je tam souběh nešťastných věcí. Když jedete 

od Olomouce a odbočujete k Autocentru Škoda, odbočíte doleva a ta zatáčka vás brutálně 

vynáší a najednou je před řidičem semafor, který bude navádět auta z dálnice nebo na dálnici. 

 Dotaz na paní Galovou, předsedkyni kulturní komise – jestli se bude na prázdniny zabývat 

plnohodnotným letním kinem. Například akce Léto na hradbách je velmi příjemná a přátelská 

k občanům. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Podnětem se jistě bude Komise pro cestovní ruch a kulturu zabývat. 

 

Ing. Navrátil: 

Na 27. listopad svolal velkou schůzku za účasti ŘSD, SŽDC, Povodí Moravy, Veolie atd.  

- ŘSD : 

stavba I/55 MUK  

V rámci stavby estakády je dotčena ul. Polní, která v současné podobě bude jednosměrná do dubna 

příštího roku.  Na konci dubna bude doprava převedena do druhého směru a bude probíhat úprava 

druhé poloviny. Takto bude uzavřena ul. Polní do doby, než bude postavena estakáda. Po dokončení 

bude doprava převedena na estakádu v r. 2021 a zahájí se výstavba okružní křižovatky u Lídlu.  

I/55 průtah centrem  

I. část stavby průpich – na předminulém zastupitelstvu informoval, že nyní probíhá vypsání soutěže. 

Počítali s tím, že by začali na jaře, pravděpodobně začnou až na podzim s tím, že ten termín realizace 

je zkrácený.    

realizace okružní křižovatky na ul.  Dluhonské – předpoklad je rok 2021.  

- Povodí Moravy s. p.: 

Zatím nějaké velké stavby neplánuje. Respektive čeká na stavební povolení D1 0136. Tam uvidíme, 

jak to dopadne s odvoláním. 

- VEOLIA ENERGIE ČR, a.s.: 

Letos dělala hodně prací hlavně na nábř. E. Beneše. Budou pokračovat z přechodu parovodu na 

horkovod, plánují se 2 stavby a to „Palackého – Komenského“ a „Čechova – Šířava“. Realizace bude 

opět probíhat mimo topnou sezónu a to do poloviny května až září. Nyní probíhá výběrové řízení na 

zhotovitele. Součástí stavebních prací bude výměna potrubí na mostě Míru.  

- T – MOBILE: 

V současnosti probíhají dokončovací práce na Předmostí a v oblasti Velké Dlážky, termín dokončení 

do 15. 12. 2020. V r. 2020 budou probíhat stavební práce v těchto lokalitách: 
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„Kopaniny – Velká Dlážka“, kde budou dotčeny ul. Seifertova, Bajákova, Osmek, Žebračka, 

Jilemnického a Velká Dlážka.  

„Předmostí“ – Tylova, 1. května, část ul. Olomoucké a ul. Prostějovské. 

„nábř. PFB – Velké Novosady – Palackého“ – dotčeny plochy ve vymezeném prostoru. 

„Sportovní hala – pracují většinou v zeleni, dopravy se tak netýká. 

- Vak Přerov a.s. 

Stavební práce na výměně kanalizace budou probíhat v oblastech: 

Jižní čtvrť II./III./IV. – stavební práce budou prováděny převážně v chodnících.  

ul. Kozlovská od křižovatky s ul. Malá Trávnická po křižovatku s ul. Trávník - stavba 

realizována ve spolupráci s městem. Město projektuje nové kanalizační přípojky. Samotná realizace 

bude řešena úplnou uzavírkou ul. Kozlovská, kanalizace vedena středem komunikace.  

Za Mlýnem – ul. Osmek - společnost OHL ŽS, a.s. bude pokračovat v realizaci kanalizační stoky.  

Stavba bude pokračovat směrem od Strhance na ul. Osmek k zemědělské škole. V rámci stavby bude 

uzavřena křižovatka ul. Za mlýnem s Kopaninami, délka úplné uzavírky cca 3 měsíce. To už bylo nyní 

po dobu zhruba 14 dní, ta doprava se alespoň pro místní podařila převést přes areál výstaviště.   

- Správa silnic Olomouckého kraje 

Budou realizovány opravy autobusových zastávek na ul. Želatovská a ul. Dvořákova a podle možností 

na ulici Komenského. Zde záleží, jak bude ulice Komenského omezena stavbou Veolie a ŘSD.  

Rekonstrukce mostu přes Strhanec 

Snažíme se, aby Správa silnic ten mostek u Strhance zkoordinovala s OHL a obě stavby probíhaly 

zároveň. Snad se to povede. Bude záležet na tom, jak bude SSOK stavbu soutěžit. 

- Gasnet, s.r.o. 

Zásadní velké věci v roce 2020 neplánují. V roce 2021 plánují ulici Kramářovu v koordinaci s ŘSD.  

- SŽDC: 

Rekonstrukce, stavba SŽT 2 Přerov – Prosenice, Dluhonice – Prosenice. Tam je omezení na kolejích. 

Automobilové dopravy se netýká. Probíhá stavba nadjezdu v Dluhonicích.  

- Teplo Přerov: 

Chystají realizaci nového potrubí, které je vedeno na ul. Velká Dlážka.  

Napojení nového bytového domu na ul. Alšova. 

 

 

 

 

p. Zácha: 

Odpověď panu Pospíšilíkovi – koncepce je hotová. Posledních 120 pozemků, které jsou mimo katastr 

Přerova, chceme nabídnout obcím, jestli budou mít zájem si je odkoupit. Pokud ta koncepce bude 

schválena. Nejprve jsme tyto pozemky dali k projednání koordinační skupině, která prověřila, jestli 

město Přerov na těchto pozemcích má nebo nemá nějaký záměr, nebo jsou dotčeny nějakou stavbou a 

ten výsledek nedávno spatřil světlo světa. Z těch 120 pozemků v podstatě bude cca 50 možno dát do té 

koncepce a nabídnout. Koncepce je hotova několik měsíců, ale toto bylo nutné projednat 

v koordinační skupině.  

 

Mgr. Galová: 

Odpověď panu Pospíšilíkovi - určitě se budou na kulturní komisi námětem pana Pospíšilíka zabývat. 

Je to podnětné. Má nějaké informace o tom, že letní kina v Přerově existují, ale nejde o úplnou 

pravidelnost. Každoročně město a Kulturní a informační služby pořádají na náměstí kinematograf 

bratří Čadíků, každé prázdniny jde o týden promítání. Další letní kino provozuje Hotel Jana. Pan 

Ondrůj v předchozích sezónách pořádal letní kino Pod jeřábem u café Base campu v Přerově, kde se 

zaměřoval na tvorbu pana Vojtěcha Jasného. 

Máme stálou letní divadelní scénu mezi hradbami, kterou provozuje jako součást Galerie města 

Přerova a tam probíhá 10 týdnů jdoucích po sobě legendární Dostaveníčko s divadlem pod kuratelou 

divadla Dostavník. Mají také hudební festival Léto na hradbách.  
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Ing. Galeta: 

 Dotaz na primátora – na mail zastupitele dostal informaci, že vznikla petice občanů Velká 

Dlážka, kde se akumulují nepřizpůsobiví občané, kteří dělají nepořádek. Proto tam vznikla i ta 

petice. Jakým způsobem bude s peticí naloženo a zda budou brát na vědomí, že ta petice 

vznikla a jak dál budou postupovat, aby se rozšířil okruh bezdoplatkových zón. Před volbami, 

když byl dotaz, tak se většina vás, co tu sedíte, vyjadřovala pozitivně, že by se ty 

bezdoplatkové zóny v Přerově měly rozšiřovat.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My jsme se tímto problémem na jednání rady již zabývali. 

 

Mgr. Kouba: 

Rada se na svém jednání 28.11. zabývala peticí. Stejně ji řešila i komise pro sociální záležitosti. 

Požadavek byl jednoznačný. Petenti chtějí řešení své svízelné situace, kterou mají ve vnitrobloku. Za 

řešení považují zavedení bezdoplatkové zóny na ulicích Jilemnického – Velká Dlážka. Tento 

legislativní proces je velmi náročný. V tomto podnikli důležité kroky, oslovili městskou policii, policii 

ČR.  Bezdoplatkovou zónu je možná zavést pouze v případě, že místo je nevhodné pro výchovu dětí, 

jsou tam sociálně-patologické jevy, nebo zvýšená míra kriminality. Čekáme na podklady od těchto 

dvou institucí a pak na základě toho můžeme jednat.  

Osobně se domnívá, že bezdoplatková zóna neřeší situaci. Daleko důležitější bude situaci monitorovat  

a přistoupit aktivně k působení v této oblasti.  

 

 

 

 

Občan Přerova, Ing. Široký: 

Obrátila se na něho spousta lidí s tím, že naproti Galerie jsou dva přechody těsně vedle sebe. Přitom na 

Čechové ulici jsou důležitější místa pro přechod. Ví o dvou – v místě okružní křižovatky u Galerie, 

kde se pohybuje spousta lidí a potom z ulice Sušilovy do ulice Wurmovy – je to námět. 

K myší díře – projekčně se podílel na několika verzích studie jak tam cyklisty a chodce převést. 

Naráželi na zamítavá stanoviska policie, dopravního inspektorátu, krajského úřadu v Olomouci. 

V současné době je zpracovaná dokumentace pro územní řízení a stavební řízení. Vázne to na 

majetkovém vyrovnání. Než dojde k realizaci projektu, tak by stálo za to tam umístit dopravní značení 

na snížení rychlosti na 70 km a upozornění na nebezpečí střetu s chodcem. 

 

 

 

 

Občan Přerova pan Čechál: 

Stížnosti občanů z lokality Velká Dlážka – stěžují si na nedostatečnou bezpečnost. Lidé po setmění se 

bojí vycházet. Přibyly situace kriminálního charakteru. Možná by bylo řešením posílit prevenci 

kriminality a přítomnost policejních složek. 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Popřál všem zastupitelům i občanům města poklidnou adventní dobu. 
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370/10/11/2019 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 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský), 1 omluven (Mgr. Schenk, Ph.D.) 

 

 

 

 

 

12. ZÁVĚR 
 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 9. prosince 2019 

v 22.30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 9. prosince 2019 

 

 

                                                                                                                 Ing. Petr Měřínský                                                                                        

                                                                                                     primátor statutárního města Přerova                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Ing. Tomáš Dostal 

                                                                                                             člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

                                                                                                    MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA 

                                                                                                        člen Zastupitelstva města Přerova 

 


