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Z Á P I S 

z 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 3. února 2020 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

primátor 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  10. 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 –    části  pozemku  p.č. 287  v 
k.ú.   Újezdec u Přerova.   

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 
5533/5 zahrada  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města 
Přerov.   

p. Zácha 

3.1.3 Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov Ing. Mazochová 
Ing. Střelec 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova.   

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

3.2.6 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  
pozemku  p.č. 1144/2   v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.3.1 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 
555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 
(nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 
spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 
spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 
Přerov, které  náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví 
statutárního města Přerova  

p. Zácha 

3.3.2 Úplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města 
Přerov pozemků p.č. 606 a   p.č. 607 v k.ú. Dluhonice. 

p. Zácha 

3.5.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  
Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 
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3.6.1 Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

4.4 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 
Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze 
stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 
0,100-0,320) 

Ing. Mazochová 

6.2 Protipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o 
dotaci 

Ing. Mazochová 

6.3 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o 
dotaci a záměr zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.4 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání 
žádosti o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní 
čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“ 

Ing. Mazochová 

7. Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020 Mgr. Kouba 

8. Školské záležitosti  

8.1 Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 
Trávník 27 s ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

8.2 Předání majetku z dokončených projektů ITI základním školám Mgr. Kouba 

9.  Různé  

9.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění 
dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

Ing. Navrátil 

9.2 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město primátor 

9.3 Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025. primátor 

9.4 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

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

primátor 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni:       

 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

 

Omluveni:        Mgr. Helena Netopilová 

      Ing. Antonín Prachař 

      MUDr. Martin Trhlík 

      p. Vladimír Pospíšil 

 

      

Hosté:      dle předložených prezenčních listin 

 

 

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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

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

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

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

přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu ze zasedání.  

Zasedání bylo řádně a včas svoláno. 

 

 

371/11/1/2020 Zahájení, schválení programu 11. zasedání, volba ověřovatelů 

zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 3. února 2020, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou a Ing. arch. Jana Horkého                

za ověřovatele zápisu 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 30 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. 

Trhlík, p. Pospíšil), 1 nepřítomen ( JUDr. Lichnovský) 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 
 

 

372/11/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od 10. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(28. schůze Rady města Přerova konané dne 12.12.2019, 29. schůze Rady města Přerova konané dne 

18.12.2019, 30. schůze Rady města Přerova konané dne 16.1.2020 a 31. schůze Rady města Přerova 

konané dne 30.1.2020). 

 

DISKUSE: 

  

p. M. Dostál 

Shrnul roční působení Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost, která se 11x sešla. Uvedl 

prezentaci. Komise se snaží řešit situaci dopravy v centru města, důsledkem toho je i zobousměrnění 

křižovatky na Wurmové ulici a Komenského. Řešili koncepci nabíjecích stanic pro automobily 

v Přerově, je zde také možnost veřejného rezidenčního dobíjení v některých oblastech, přímo např. 

veřejného osvětlení, což není tak jednoduché. Materiál je k nahlédnutí na magistrátu. 

Ukázal jeden z návrhů řešení křižovatky u Penny marketu – viz prezentace – sdělil, že je to dílo člena 

komise Ing. Sváky (SpP). Tento návrh byl uveden i v kabelové televizi. 

Dále řešili ulici Durychovu, bylo to na podnět občana, je to propojení ulice Hostýnské a Durychové a 

ulice Lančíkových, jde o zjednosměrnění ulice Durychovy. Dále vytvořili letáček pro cyklisty, ale 

nebude se distribuovat do schránek. Bude se během jara a léta přímo distribuovat ve městě cyklistům. 

Poděkoval všem členům komise a administrativní pracovnici Ing. Lesákové. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Na 28. radě města byla zmínka o areálu Mamutov, proto se zeptala, jaký je postoj současného vedení 

města k realizaci projektu Mamutov, zda jsou dokončeny výkupy pozemků u dotčených parcel, a jestli 

jsou v plánu další jednání či verze alespoň k částečné realizaci projektu. 

 

Ing. arch. Horký 

Začal pochvalou, kdy Rada města schválila 30.1.2020 pořízení adaptační strategie města Přerova na 

změnu klimatu, což pokládá za velmi důležité a přínosné. Podotkl, že je škoda, že takto nepostupovalo 

zastupitelstvo na konci dubna loňského roku, kdy to navrhovalo SpP. 

Dále 18.12.2019 Rada města schválila zadání projektové dokumentaci na rekonstrukci elektroinstalace 

a osvětlení na ZŠ Trávník za částku cca 950 tisíc Kč vč. DPH. Myslí si, že je to celkem dost na jeden 

projekt elektroinstalace, a byl pouze jediný uchazeč. Na tom ilustroval, že zhruba 3,5 milionu Kč, 

které jsou schváleny na projektovou dokumentaci rekonstrukce Strojaře, to není úplně přiměřená 

částka, pokud pouze dokumentace elektroinstalace stojí skoro 1 milion Kč. 

Usnesení z rady z 12.12.2019, kdy rada rozhodla o vyřazení p. Marka Dostála, tedy trestně 

odsouzeného politika, z komise pro gratulace a zároveň vzala na vědomí jeho rezignaci ve školské 

radě. Nicméně ODS stále p. Dostála akceptuje v Komisi pro rozvoj a Rada města stále akceptuje p. 

Dostála jako člena inventarizační komise a nic s tím nedělá. Proto se zeptal, zda v této věci se hodlá 

něco činit. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Doplnil informaci k elektroinstalaci – na magistrát byly doručeny revizní správy o havarijním stavu, 

při projednávání rozpočtu byla tato akce zařazena do priorit roku 2020, celá akce je rozpočtována na 

16 milionů Kč, nebude to možné stihnout během jedněch prázdnin, proto se to bude muset rozložit do 
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dvou prázdnin. Byli osloveni samozřejmě i přerovské firmy, aby nakreslily projektovou dokumentaci. 

V dnešní době je rozpočtovaná cena naprosto shodná s cenou vysoutěženou. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Odpověděla p. Václavíčkové, že na 28. schůzi Rady města pouze schvalovali v rámci areálu Mamutov 

pokračování smlouvy o budoucí smlouvě s ČEZem a nic dalšího se nerozhodlo. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upřesnil, že tam probírali jedno odstoupení smlouvy ČEZu, kdy tam byla smlouva o smlouvě budoucí, 

kterou ČEZ vypověděl, pak tam byla druhá smlouva o realizaci přeložky, kterou potvrdili. 

O budoucím řešení areálu Mamutov se na radě nejednalo. 

 

Ing. arch. Horký 

Nenarážel na to, že se to vysoutěžilo za 950 tisíc Kč, bohužel tak se ty projekty v dnešní době soutěží. 

Snažil se pouze zastupitelům, kterým se v minulém volebním období nezdála cena projektových prací, 

respektive zdála 3,5 milionu Kč dostatečná, tak je potřeba si uvědomit, že jen 3,5 milionu Kč stačit 

nebude, pokud jenom projekt instalací ve škole stojí milion, a kde jsou další profese… 

 

 

Hlasování : 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

Materiál pod č. usnesení 375/11/3/2020 „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ společně 

předložili zpravodajové Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora a Ing. Bohumír Střelec, radní. 

 

 

373/11/3/2020 Záměr statutárního  města Přerova - úplatný převod nemovité věci 

z majetku statutárního města Přerova –    části  pozemku  p.č. 287  

v k.ú.   Újezdec u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod z majetku statutárního města Přerova  a nájem    části pozemku  p.č. 287 ost. plocha o výměře 

77 m2  v  k.ú.   Újezdec u Přerova. 

 

Hlasování : 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 
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374/11/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku  p.č. 

5533/5 zahrada  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního města 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku  p.č. 5533/5 zahrada o výměře 288 m2  v  k.ú.   Přerov z vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

Hlasování : 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

375/11/3/2020 Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Hana Mazochová, 

náměstkyně primátora a Ing. Bohumír Střelec, radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o přípravě projektu navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

315 388,1 * + 7 900,0 323 288,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3725 520  Využívání a zneškodňování 

 komunálních odpadů (EKO-KOM) 

5 000,0 - 3 200,0 1 800,0 

  520  Projektové dokumentace 

 (správa majetku) 

0,0 + 363,0 363,0 

3725 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210604 

 – Navýšení kapacity dotřiďovací 

 linky Přerov (EKO-KOM)) 

0,0 + 10 737,0 10 737,0 

 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, proč dotřiďovací linka není v majetku technických služeb, když ji provozují. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Odpověděla, že technickým službám ji město pronajímá a v této chvíli je to výhodnější. 
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Ing. Hrabina 

Zeptal se, proč se navyšuje kapacita třídící linky. Pan Střelec to zdůvodnil, nicméně 3 nebo 4 

zastupitelstva pozpátku, byla schválena smlouva o odkupu akcií s krajskou odpadní společností. 

Připomenul, že bylo uvedeno, že smluvně převzatá povinnost jednotlivých města a obcí nebude 

postavena na minimálním množství dodaného komunálního odpadu, ale bude spočívat v závazku 

likvidovat v rámci projektu veškerý směsný komunální odpad. 

Proto nerozumí tomu, proč se navyšuje kapacita třídící linky. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že třídící linka je k tomu, aby se minimalizoval směsný komunální odpad. V materiálu je 

uvedeno, že v současné době je linka na hranici výkonnosti a nevyhovuje požadavku navýšení třídění 

separovaných odpadů, tak z tohoto důvodu je patrné, proč se k tomu přistupuje.  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál prošel a posoudil a ze stran argumentů se rozhodně přiklání na stranu p. 

Střelce a p. primátora. V materiálu je vše pregnantně popsáno. 

 

Ing. Střelec 

Odpověděl p. Hrabinovi, protože když se zde hlasovalo o možnosti nákupu akcií, tak se jednalo o 

zbytkový směsný komunální a velkoobjemový odpad. Třídící linka je určena na dotřídění 

separovaného odpadu. Tato linka je koncipována tak, že všechno se dělá ručně, a aby byli schopni 

splnit kapacitu 405 tun, ke které se zavázali v předcházejícím programu, tzn. změna systému svozu, 

tak se ještě musí dovybavit dotřiďovací linku. Dotřiďovací linka je skutečně na separovaný odpad a 

nemá se směsným separovaným odpadem a jeho likvidací co společného. I poté, pokud bude město 

likvidovat směsný komunální odpad prostřednictvím akciové společnosti, tak si bude město muset 

separovaný odpad likvidovat samo. 

 

MUDr. Slováček 

Opravil p. Střelce, protože v důvodové zprávě k materiálu o nákupu akcií Spolku pro likvidaci odpadů 

Olomouckého kraje se nemluví o zbytkovém směsném komunálním odpadu, ale všude je tam psáno 

směsný komunální odpad, slovo „zbytkové“ v důvodové zprávě nezaznělo. Město odpad vytřídí, ale 

v současné době se řeší otázka, kam s ním, kdy je všeobecně známo, že zpětný výkup a zpětné užití a 

recyklace plastových odpadů je velikým problémem. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Konstatoval, že to, co zde řekl p. Slováček, je problém nejenom České republiky, ale celé Evropy a 

dál. Ve vyjádření odboru majetku a komunálních služeb je, že záměrem projektu je navýšení kapacity 

stávající třídící linky na 405 tun za rok. Z vyjádření vyplývá, že se to týká i odpadových nádob, které 

budou v různých objemech, budou chtít na to žádat dotační titul. Několik let se baví o novém 

odpadovém zákonu a o tom, jestli bude zakázáno skládkování do země, atd. 

V minulosti, v letech 2010-2014, se řešila spalovna, ale boj prohráli, proto je potřeba čerpat dotace. 

 

 

Hlasování : 30 pro, 1 se zdržel, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. 

Pospíšil) 

 

 

376/11/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova –  pozemku  p.č. 508/3   v k.ú.  Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 508/3 orná půda o 

výměře 584 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do SJM P***Š*** a 
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P*** Š*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 93 

440,- Kč, včetně DPH, tj. 160,- Kč/m2 včetně DPH.  

 

Hlasování : 29 pro, 2 nehlasovali, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík,           

p. Pospíšil) 

 

 

377/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 6667/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6667/1 trvalý 

travní porost  o výměře cca 12 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

ČEZ Distribuce a.s.  zastoupená společností INKOS-OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 

696/22, Ostrava –Moravská Ostrava, 701 52, IČ: 48394637 za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle 

znaleckého posudku ve výši 900,- Kč/1m2. Na převod uvedené části pozemku bude nejprve uzavřena 

smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení předmětné stavby. Za 

dokončení předmětné stavby se považuje den, kdy budou splněny podmínky stanovené příslušnými 

právními předpisy pro užívání předmětné stavby. 

 

Hlasování : 29 pro, 2 nehlasovali, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík,           

p. Pospíšil) 

 

 

378/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova – částí pozemků p.č. 649/13 a p.č. 649/12 oba v k.ú. 

Kozlovice                u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 649/13 

ostatní plocha o výměře 1039 m2 a části pozemku p.č. 649/12 ostatní plocha o výměře 25 m2, dle 

geometrického plánu č. 712-78/2019 označené jako p.č. 649/12 o výměře 1064 m2 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku společnosti GRÁC REALTY  s.r.o., se 

sídlem Přerov-Kozlovice, Grymovská 256/1a za kupní cenu 106.400,- Kč - cena v místě a čase 

obvyklá. 

 

Hlasování : 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel,  1 nehlasoval, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, 

MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

379/11/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 357/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 357/1, dle 

geometrického plánu č. 1267-47/2019 označené jako pozemek p.č. st. 997 zastavěná plocha a nádvoří 
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o výměře 22 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů 

A*** a L*** D***, bytem *** za kupní cenu 19.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Hlasování : 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

380/11/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1370  v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1370 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 24 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

pana V*** K*** bytem *** za kupní cenu 6.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.  

 

Hlasování : 30 pro, 1 nehlasoval, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík,             

p. Pospíšil) 

 

 

381/11/3/2020 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov -  

pozemku  p.č. 1144/2   v k.ú.  Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 

1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou geometrickým plánem č. 558-21/2019 

vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově vzniklý pozemek p.č.1144/10 ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 316 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou do vlastnictví 

D***G***za kupní cenu 37 920,- Kč.  

 

2. schvaluje převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - části pozemku p.č. 

1144/2 ostatní plocha neplodná, označenou geometrickým plánem č. 558-21/2019 

vyhotoveného firmou Geokam s.r.o. Přerov jako nově vzniklý pozemek p.č.1144/9 ostatní 

plocha, neplodná půda o výměře 59 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou do vlastnictví 

M*** a Z*** N*** za kupní cenu 7 080,- Kč.  

 

Hlasování : 30 pro, 1 nehlasoval, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík,              

p. Pospíšil) 

 

382/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku  statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 5198/83, p.č. 5198/84, p.č. 6785/5, vše v k.ú. 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí  z majetku 

statutárního města Přerova -  pozemků  p.č. 5198/83 zast. plocha nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 5198/84 

zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, p.č. 6785/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2, vše v k.ú. 
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Přerov do majetku  ČEZ Distribuce a.s., se sídlem  Teplická 8, 40502 Děčín IČ 24729035, za cenu v 

čase a místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem v celkové  výši 18.000,- Kč. Kč (cena  

pozemku p.č. 5198/83 je 3.104,- Kč, pozemku p.č. 5198/84  je 7.448,- Kč, cena pozemku p.č. 6785/5 

je 7.448,- Kč ).Převod je osvobozen od DPH z důvodu objektivní nezastavitelnosti. Součástí kupní 

smlouvy je závazek kupujícího uhradit prodávajícímu jednorázovou úhradu za užívání předmětu 

převodu ze strany kupujícího bez právního důvodu za dobu tří let předcházejících dni, kdy nastanou 

právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího do katastru 

nemovitostí a to v celkové výši 3.393,- Kč, jejíž výše je stanovena na základě vnitřního předpisu 

12/2017 vydaného radou města Přerova. 

 

Hlasování : 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

383/11/3/2020 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 

555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. 

T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce Přerov I-Město, 

spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. 

Přerov, které  náleží k výše uvedeným jednotkám, do vlastnictví 

statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

1. jednotky č. 555/1 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 432,13 m2, která se nachází v 1. 

PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 43213/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

43213/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/1, z podílového spoluvlastnictví manželů Ing. L*** a Z*** K***, oba bytem 

*** (k id. ½) a manželů P*** a Ing. J*** M***, oba bytem *** (k id. ½), za kupní cenu ve 

výši 4.700.000,- Kč, 

  

2. jednotky č. 555/2 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 584,83 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 58483/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

58483/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/2, z vlastnictví pana J*** Z***, bytem ***, za kupní cenu ve výši 

7.600.000,- Kč,  

 

3. jednotky č. 555/3 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 8,24 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 824/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

824/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/3, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 110.000,- Kč, 
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4. jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 16,12 m2, která se nachází v 1. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 1612/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

1612/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/4, z vlastnictví společnosti Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

 

5. jednotky č. 555/6 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 543,24 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 54324/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

54324/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/6, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 

 

6. jednotky č. 555/7 (dílna nebo provozovna) o celkové výměře 9,38 m2, která se nachází v 3. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 938/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

938/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k 

jednotce č. 555/7, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 120.000,- Kč, 

 

7. jednotky č. 555/8 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 599 m2, která se nachází ve 4. 

NP a 1. PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického 

podílu id. 59900/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

59900/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které  náleží 

k jednotce č. 555/8, z vlastnictví společnosti JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 

2824/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč, 

 

8. jednotky č. 555/9 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 557,19 m2, která se nachází v 5. 

NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 55719/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

55719/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/9, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 

25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

 

9. jednotky č. 555/10 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 266,73 m2, která se nachází v 

6. NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 194 v k.ú. Přerov, spoluvlastnického podílu 

id. 26673/361888 na společných částech budovy č.p. 555 a spoluvlastnického podílu id. 

26673/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 

193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží 

k jednotce č. 555/10, z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 
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25352571, se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, za kupní 

cenu ve výši 3.300.000,- Kč, 

 

vše za podmínky finančního krytí. 

 

2. ukládá Radě města Přerova, aby prostřednictvím odboru správy majetku a komunálních 

služeb MMPr předložila Zastupitelstvu města Přerova ke schválení kupní smlouvy k realizaci 

majetkoprávních převodů dle bodu 1. usnesení. 

 

DISKUSE: 

  

Ing. Galeta 

Přednesl stanovisko oblastního klubu SPD Přerov k odkoupení budovy Emos na nám. TGM. 

Připomenul odkup Chemoprojektu a jeho následný prodej se značnou ztrátou. Dále připomenul 

nepovedený odprodej budov a pozemků ve Škodově ulici, které město muselo nakonec odkoupit od 

likvidátora společnosti zpět a zbourat. 

Připomenul chátrající budovu v Čechově ulici, kdy nebyly dodrženy podmínky, a proto je město 

povinno zaplatit pokutu 7,8 milionů Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Dále připomenul nákup hotelu Strojař za více jak 40 milionů Kč. 

Na základě tohoto stanoviska vedení oblastního klubu SPD Přerov a členská základna žádá zastupitele 

SPD, aby ve věci odkupu budovy Emos navrhli vyhlášení místního referenda, kde by občané sami 

rozhodli, zda si koupi tohoto objektu přejí, nebo ne. A to zcela v souladu s programem SPD Přerov. 

Referendum je prvek přímé demokracie a Hnutí SPD jej zrovna v tomto případě považuje za velmi 

vhodný. 

Proto navrhl místní referendum dle zákona č. 22/2004 Sb.  

1. Navrhuje, aby právní úkon odkoupení budovy Emos na nám. TGM, tak jak je obsahově 

prezentovaný jako přípravný materiál k jednání na zasedání ZM dne 3.2.2020 byl 

schválený formou místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., podle paragrafu 8, 

odstavce 1, písm. a), které bude uskutečněno současně v době konání voleb kandidátů do 

Senátu a do krajských zastupitelstev pravděpodobně dne 2. a 3. října 2020. 

2. Navrhuje, aby Rada města na základě usnesení ZMz organizovala průběh referenda 

v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., když toto místní referendum bude vyhlášeno podle 

paragrafu 8, odstavce 1, písm. a), v otázce odkoupení EMOS od soukromého vlastníka 

do majetku statutárního města Přerova. 

3. Navrhuje, aby se o návrzích k místnímu referendu hlasovalo společně. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Uvedl, že v jeho příspěvku zazněly zjevné nepravdy. Armáda ČR nikdy nechtěla v minulém období 

jednat o tom, že by převedla Strojař na město za nějakých podmínek, vždycky se jednalo o koupi, 

nikoliv o daru nebo o směně. 

Jeho názor, že všichni politici za posledních x roků jsou stejní, neschopní, kteří nakupují bez ladu a 

skladu, je z jeho pohledu na pováženou. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Požádal zastupitele z SPD, aby se podívali na LV. Odkoupení budovy Emos je nesmysl, budova na 

T.G.M. 16 nemá s Emosem nic společného. Požádal, aby příště, pokud budou předkládat návrh na 

usnesení ZM, aby si to nastudovali. 

Připomenul, že nákup Strojaře za 42,5 milionu Kč rozhodovali naprosto pod tlakem sociálního 

systému tohoto státu, protože na Ministerstvu obrany ležely dvě nabídky na nákup této nemovitosti a 

hrozilo, že v tomto objektu vznikne sociální ubytovna. Tenkrát ti, co hlasovali pro, tak hlasovali z toho 

důvodu, že nechtěli na území města další ubytovnu pro sociálně slabé a v té době neměli žádné využití 

tohoto objektu a několikrát několik hodin se to zde, na zastupitelstvu, diskutovalo.  

Dále upřesnil, že koaliční smlouva je uzavřena mezi ODS, hnutí ANO a KDU-ČSL. 
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Co se týká referenda, tak nerozumí, proč to nebylo navrženo např. už v dubnu, když se schvaloval 

tento záměr. 

Je to strategické rozhodnutí, teď u tohoto materiálu, se rozhoduje o tom, jestli se chce oživit centrum 

města, nebo definitivně se tato budova nekoupí. V tomto případě bude předkládat, aby se ukončily 

nájemní smlouvy na patra, které magistrát v této nemovitosti užívá, aby se dál neplatilo nájemné, a 

proto je třeba se zaobírat tím, kam se to přestěhuje. 

Vyzval, aby zastupitelé nesli odpovědnost za toto rozhodnutí, ať už je pro nákup nebo ne. 

Připomenul majetkoprávní převod pozemků v místní části Předmostí, kde mohlo být 120 parkovacích 

míst, který také v minulosti neprošel. 

 

p. Ondrůj 

Vyjádřil své stanovisko k tomuto materiálu. V tomto materiálu vidí jen další politický pomník 

současné koalice. Rozumí, že se chtějí voličům pochválit, proto s tímto projektem spěchají, aby se to 

stihlo zahájit v tomto volebním období. 

Občany hlavně zajímá otázka jeho vzhledu, nechtějí v Přerově další kontroverzní projekt, jako je např. 

kašna na náměstí TGM nebo Tyršův most. Radnice je jedna z nejvýznamnějších budov ve městě, 

proto by se její podobě měla věnovat náležitá pozornost. Bohužel se neuvažuje o koupi sousední 

budovy TGM 18. Zkonstatoval, že úředníci uberou další parkovací místa pro veřejnost. 

Zajímalo by ho, proč vedení města neuvažovalo o parkovacím domě ve dvorním traktu a podzemních 

parkovacích místech. 

Za normální situace by odkup budovy TGM 16 podporoval, ale nyní nemůže pro odkup zvednout ruku 

a mrzí ho, že to město nekomunikovalo s občany, proto podal návrh na usnesení: 

 

ZM vyhlašuje místní referendum s otázkou: ”Souhlasím, aby Statutární město Přerov 

uskutečnilo úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 555/7, č. 

555/8, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 

spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše 

uvedeným jednotkám, do svého vlastnictví za cenu do výše 37,22 mil. Kč. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nerozumí, že pokud je pro, tak proč nehlasuje pro a předkládá zde referendum, když výsledkem bude 

to, že občané řeknou, že jsou pro… Myslí si, že si tím trošku odporuje, co zde řekl. 

 

Ing. arch. Horký 

Krátce se vrátil ke Strojaři, protože je pravda, že to nebylo nabízeno zdarma, osobně byl na jednání na 

ministerstvu a dle jejich informací to nemohlo být zdarma po vyhlášení veřejné soutěže nebo dražby. 

Uvedl malé upřesnění k prezentaci p. Záchy. 

Naprosto zásadní pro tento projekt vnímá nákup sousední budovy TGM 18. 

Pan Zácha zde zmínil, že nebude architektonická soutěž, zároveň zmínil nějaké komisionální 

posouzení, proto se zeptal, jestli je správné, když řekne, že výběr projektanta proběhne na základě 

soutěžního dialogu podle zákona o zadávání veřejných zakázek, proto by byl rád, aby to zde zaznělo. 

Co se týká referenda, tak podobně jako kolega Ondrůj, cítí zde strašlivý spěch, přitom to je jeden 

z nejdůležitějších objektů ve městě v centru města, a to si zaslouží co nejširší shodu občanů. Pokud 

nechtějí dělat referendum, tak proč nevyužít třeba Mobilní rozhlas, aby byl znám názor veřejnosti. Na 

ten spěch ukazuje i to, že záměr, takováto zásadní věc nebyla projednána v komisi pro rozvoj. 

Stále se ptá, proč je takový spěch, když objekt tam stojí, nepředpokládá, že by o něj bylo mnoho 

zájemců, tak proč si nedopřát diskusi např. 3 nebo 4 měsíce. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Podotkl, že i u budovy Strojaře jednali pod určitým tlakem, kdy museli reagovat na problém 

s Ministerstvem obrany. 

Co se týká strachu přijmout rozhodnutí, tak pokud je politik zvolen, tak by měl umět přijmout 

rozhodnutí a nést za něj následky a nemusí se schovávat za občany, když potřebuje nějaké rozhodnutí 

přijmout. 
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Tady nevidí důvod, proč by mělo být referendum v takové věci, které ovlivní vzhled náměstí např. na 

50, 100 let. Je to odpovědnost zastupitelů, a buď ji přijmou, nebo ne. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Zareagoval na p. Ondrůje – nemyslí si, že od r. 2015 je to tak velký kalup. Kašna a Tyršův most jsou 

již za nimi a myslí si, že Tyršův most se podrobil řádné diskusi a kontrole. 

Je zvláštní, že p. Ondrůj také navrhoval strategický materiál a potažmo byl pro strategický nákup 

celého objektu pasáže včetně souvisejících bytových domů. Částkou to převyšovalo a o žádném 

referendu se nejednalo a nenavrhovalo se. Sdělil, že podzemní parkoviště nebo parkovací dům není 

teď předmětem tohoto jednání. 

 

JUDr. Lichnovský 

Toto byl jeden ze stěžejních materiálů, který se probíral na posledním jednání Finančního výboru. 

Sdělil, že sám požádal p. náměstka Záchu, aby jim souhrnně přednesl materiál a zodpověděl otázky 

členů FV, tak se i stalo. 

Pan náměstek velmi obšírně popsal danou situaci, v celku pregnantně odpověděl na všechny dotazy, 

které zazněly od všech zástupců napříč politickým spektrem, přičemž následně byl tento materiál 

jednomyslně doporučen ke schválení. Nezaznamenal tam žádnou negativní reakci. 

Jeho soukromý názor je, že se plně ztotožňuje s tím, co tady zaznělo ze strany koalice. Otázka 

parkování je problematická u všech aktuálních pracovišť a bude se to muset řešit ve všech ohledech. 

Sdělil, že není zastáncem místního referenda, samozřejmě je to stěžejní investice, stěžejní budova, ale 

pokud by takto měli postupovat ve všech takových případech v rámci města, tak by klidně mohlo být 

jedno referendum ročně. Myslí si, že by se neměli bát vzít zodpovědnost na sebe. 

 

Ing. Vrána 

Přesvědčují voliče ve volbách, že jsou schopni řídit město, a nyní, když mají udělat nějaké zásadnější 

rozhodnutí, tak se udělá referendum. Dle něj je to čistý populismus. Jsou zde od toho, aby si to 

důkladně nastudovali a rozhodli. 

Byli zde napadeni z x věcí – Škodova ulice v minulém volebním období – vyřešena, Chemoprojekt  - 

bude tam Alzheimercentrum, Čechova ulice – schválen úplatný převod – bude tam výstavba bytového 

domu, Chemik – demolice, Strojař – byl koupen, aby z něj nebyla ubytovna.  

Jejich politika se v tomto ohledu vyplácí – v r. 2014 bylo 800 lidí v ubytovnách, nyní je jich 300, 

protože se bourá Chemik, protože ze Strojaře není ubytovna, vyhlásili bezdoplatkové zóny, takže toto 

považuje za úspěch. 

Nyní je unikátní možnost, jak změnit tvář přerovského náměstí. Považuje za unikátní, že došlo ke 

shodě majitelů nemovitost prodat, dle jeho názoru za trochu vyšší cenu než je znalecký posudek, ale je 

to akceptovatelné. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Uvedla, že SPD se vznesla trochu politiky, tak se musí bránit – nákup Strojaře podpořilo 34 

zastupitelů z 35. 

V době, kdy vznikaly kauzy Chemoprojekt, Škodova, Čechova, tak hnutí ANO ani neexistovalo. 

Snažili se řešit důsledky. V minulém volebním období SpP s ANO navrhli materiál, který řešil 

nepotřebný majetek, nemovitosti, pozemky. Tento materiál jim bude znovu předložen, možná již na 

dubnovém zastupitelstvu, popřípadě později, až se na něm koalice shodne, pak je tedy zvědavá, jak 

SPD bude hlasovat. 

 

Ing. Hrabina 

Pragmaticky se vyjádřil technicky a zeptal se, zda je dnes jasné, o kolik se prodlouží životnost toho 

domu. Změna určitě není na 100 let. 

Vyjádřil se k rozpočtu, který se mu zdá být z říše snů a řekl jeho odhad za nákup - cca 40 milionů Kč, 

na rekonstrukci 200 milionů Kč, projekt 10 milionů Kč a samozřejmě se k tomu musí započítat 

náklady na přesun a vystěhování stávajících odborů – cca 8 milionů Kč s rezervou to dělá cca 350 

milionů Kč. 

Zeptal se, zda je to cena úměrná, aby se změnil vzhled náměstí. 



15 

 

Uvedl jako příklad rekonstrukci hotelu Sigma nyní Clarion v Olomouci, která stála 520 milionů Kč.  

Další podobný objekt uvedl budovu Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Pan Hrabina odhaduje cenu rekonstrukce na 350 milionů Kč, městská architektka na 140 milionů Kč. 

Věří nezávislému odborníkovi – městské architektce, nikoliv nějaké analýze na základě politické 

objednávky. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Obvykle jsou zde pod terčem kritiky za to, že nic nedělají, že se nepouští do žádných rozhodnutí, která 

by město někam posunula, že jsou takoví udržovači současného stavu. Ale když je zde předložený 

návrh, tak jsou terčem kritiky za to, že se chystají udělat něco „odváženého“. 

Je mu jasné, že úkolem opozice je být v opozici, nicméně si nemyslí, že je nutné být v opozici za 

každou cenu. 

Byl zde zmíněn Přerovský rádce, anketa, která probíhala v minulém volebním období, a sám byl do 

něj zapojen, ale po už několika dotaznících z toho byl zklamaný z důvodu toho, jak se k tomu postavili 

občané. Někteří občané měli názor, že jsou zde zvolení zastupitelé, kteří by měli rozhodovat a jsou za 

to placeni. 

Proto si myslí, že je jejich zodpovědností, aby se do rozhodnutí vrhli. K názoru, že někteří považují 

referendum za populismus, se musí připojit. Ale současně považuje v tomto případě referendum za 

nějakou formu alibismu. 

Mají před sebou rozhodnutí, které není úplně jednoduché, a je velmi snadné přenést tu zodpovědnost 

na někoho jiného. A kdyby to náhodou dopadlo špatně, tak se může říct, že si to lidé rozhodli 

v referendu. 

 

Ing. arch. Horký 

Uvedl na pravou míru, jak to bylo s workshopem a nákupem Strojaře. 

Městská architektka odhaduje cenu rekonstrukce na 140 milionů Kč, což je pravděpodobně cena bez 

DPH. Zásadní je, že cestou může být i demolice a novostavba takového objektu, který by tam mohl 

zůstat 100 let, podobně jak se to stalo s Galerií Přerov. 

Myslí si, že by nebylo špatné před rozhodnutím a koupí mít k dispozici stavebně technický průzkum 

tohoto objektu. Zeptal se, jestli je k dispozici něco takového a podal návrh na usnesení: 

 

ZM odkládá rozhodnutí o úplatném převodu nemovitých věcí … do doby předložení stavebně-

technického průzkumu nosných konstrukcí objektu. 

 

Toto totiž může zahýbat s kupní cenou. 

Připomenul svou otázku na soutěžní dialog. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vrátil se ke Strojaři a připomenul, co bylo výsledkem workshopu studentů. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Jestli zastupitelé studovali materiál, tak v usnesení je uvedeno, že je to za podmínky finančního krytí. 

Pokud se tento materiál schválí, tak se vrátí k projednání zastupitelstvu v dubnu, protože se musí 

předložit návrh kupních smluv. 

To, co tam p. Horký chce, tak prostor na to je, a je pořád ještě prostor tento materiál odmítnout. Pokud 

se toto schválí, tak je to signál pro spoluvlastníky, aby dál s nemovitostí neoperovali. 

Reagoval na p. Hrabinu, že hotel Clarion je rozlohově daleko větší. 

 

Ing. Hrabina 

Uvedl, že se mu nelíbí v podstatě to, že se kupuje pozemek 193/1, nicméně není tam vypořádáno 

s nemovitostí 193/5, 193/6 a 193/3. Jsou to malé objekty v tom zájmovém území a myslí si, že bez 

nějakého vykoupení nebo spolupráce, je to území hodně omezeno a bylo by to potřeba řešit celkově. 

Z toho mu vyplývá celková koncepce tohoto území, která zde chybí. 
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Mgr. Bc. Václavíčková 

Všichni se shodnou, že je to budova, která nelichotivě reprezentuje centrum města. Konstatovala, že 

koupit budovu od stávajících vlastníků, kteří jistě profitovali z nájmů a budovu dostali do tohoto stavu. 

Domnívá se, že z tohoto důvodu mají zájem na odprodej, ale který investor by šel do takového rizika. 

Budovu bude potřeba za nákladných financí dát do uživatelského stavu. Toto vše má na svá bedra 

převzít město Přerov a ještě stávajícím majitelům zaplatit. 

Materiál prošel Radou města, kde se její členové rozhodovali na základě relevantních informací, zda 

se tento odkup opravdu vyplatí. V jakém časovém horizontu budou prostředky k jeho rekonstrukci. 

Zeptala se, proč zastupitelé nemají tyto informace, když jde o tak zásadní materiál. Nemají informace 

např. z koordinační skupiny a dalších dotčených orgánů, v mnohých bodech je uvedeno, že věc nebyla 

projednána. 

Pan Zácha se zmínil o strategickém kroku, ale v žádném volebním programu či předcházejících 

jednání nedošlo ke zmínce odkupu této budovy. 

Zeptala se, jestli představitelé města vědí, zda jsou nějací další konkurenční investoři, kteří by měli 

zájem o odkup budovy a proč se o odkupu hovoří teď, když město celou dobu tolerovalo tuto 

nemovitost a nyní došlo k tak rychlému vyjednávání. 

Ráda by znala kroky, které město k tomuto přiměly. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Tvrdíte, že budova je ve špatném stavu, netvrdí, že je v luxusním stavu, ale navázal na to, k čemu je 

vyzývali, aby si dodali odvahu a udělali zásadní rozhodnutí, a aby to sloužilo pro občany. Teď to 

předkládají. 

Zastavilo se to v majetkové komisi, která řekla, že ne nájem, ale pokud, tak do vlastnictví, ale ne jednu 

nebytovou jednotku, ale všechno. 

Je tam vyjádření koordinační skupiny, které je v důvodové zprávě materiálu. Od roku 2015 mu to jako 

rychlost nepřipadá. Pan Pospíšilík byl také součástí minulé koalice, tak o tom mohli také jednat, 

navázat na ta jednání z roku 2015 a bavit se o tom strategickém rozhodnutí v centru města Přerova na 

nám. TGM.  

Jediný spoluvlastník, který je k diskusi, je stát. Pokud bude směna v příštím roce realizována, tak 

nebude bezúplatně, bude podle znaleckého posudku, která by měla být cca 7 milionů Kč. Takže ani 

stát to nedá zdarma. 

Jestli to bude zahájeno v roce 2021 nebo 2022 nebo 2020, to rozhodne kvalitní projektová 

dokumentace, finanční krytí a následně rekonstrukce. 

Předkládají konkrétní návrh s konkrétně dojednanou cenou, s vizí, co se s tou budovou má dít, kolik 

tam vejde úředníků.  

Myslí si, že všechny argumenty, které měly zaznít pro jejich rozhodnutí, zde padly. Zbytek je 

politikum od referenda až po to, že zastupitelům nebylo vše předloženo. 

 

MUDr. Slováček 

Reagoval na to, proč nebylo vyvoláno referendum při předchozím schvalování záměru se tím vůbec 

zabývat. Kolega Navařík poučoval, že je to přeci teprve záměr. 

Zajímalo ho, z čeho p. primátor usuzuje, že na jednu stranu nechce referendum a na druhou stranu, 

z čeho usuzuje, proč dělat referendum, když občané budou stejně pro to, aby to koupili. 

Reagoval na p. Navaříka – myslí si, že spíš momentálně koalice působí jako ne udržovač současného 

stavu, ale jako nákupčí budov v dezolátním stavu – je to TGM 16, je to záměr sportovní haly, byl to 

záměr domu kolem pasáže. 

Dle jeho soudu, je tento materiál hrubě nedostatečně zpracován. Opakovaně zde zaznělo, že to není 

v žádném kalupu, že se to řeší od r. 2015. Zeptal se, proč součástí tohoto materiálu tedy není obecná 

ekonomická rozvaha. Chybí mu soupis zbytného a nepotřebného majetku. Pan náměstek Zácha 

opakovaně sliboval, že ho zastupitelé dostanou, naposledy snad, že ho dostanou na únorovém 

zastupitelstvu, paní náměstkyně řekla, že to dostanou v dubnu, nebo možná později. 

Zeptal se, co od roku 2015 po rok 2020 dělal odbor rozvoje a odbor PRI. Uvítal by, aby takto zásadní 

materiál byl postaven ve smyslu, kolik bude stát nákup budovy, kolik bude stát rekonstrukce budovy. 

Souběžně s tím už by mělo být zpracováno, když se tam mají přestěhovat úředníci, tak přehled 

z jakých budov, případně prodejem těchto nepotřebných budov kolik se získá finančních prostředků do 
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rozpočtu města, co se udělá s celým spodním náměstím TGM, tzn. současnou radnici, Blažkův dům 

apod. Co se udělá s objektem TGM 8, a jakým způsobem je vyřešena koncepce parkování. 

Materiál by měl být zpracován koncepčně, měla by být zpracována celková koncepce vzhledu náměstí 

TGM, celková koncepce, co se udělá s nepotřebným majetkem, kolik se získá finančních prostředků 

z nepotřebného majetku jeho odprodejem, kolik eventuálně budou stát investice do této budovy. Až 

toto bude zpracováno, tak ať se baví, jestli chtějí do této budovy investovat. 

Jednoznačně souhlasí s návrhem kolegy Horkého, aby se tento bod odložil. 

 

 primátor Ing. Měřínský 

Vysvětlil, jak to myslel s návrhem referenda p. Ondrůje - pokud by občané v referendu hlasovali pro, 

tak by fakticky potvrdili to, co už na začátku p. Ondrůj chtěl, pokud by referendum dopadlo špatně, 

tak by nemohl být spokojen s tím, jak to dopadlo. 

To, co říkal p. Slováček, že se to koupí a ve výsledku se nebude vědět, co se tam chce. Chtějí, aby tam 

bylo sídlo magistrátu, celá samospráva. Samozřejmě vědí, co tam chtějí. 

Pokud se chcete rozhodovat na základě nějaké superkoncepce, tak by se taky mohlo stát, že by se 

čekalo do konce volebního období než by se podařilo takovouto superkoncepci připravit. 

V této chvíli se jedná o tom, že se koupí budova, ve které by mohla sídlit celá samospráva, která se 

tam vejde. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Upozornil, že nákup pasáže nebyl z dílny koalice, předkládal to a uložil radě kolega Ondrůj. Dále se 

čeká, až bude doručeno usnesení z valné hromady TJ Spartak a uvidí se, jak se ta jednání budou dál 

vyvíjet. 

Zopakoval, co řekl p. primátor, že není pravda, že nevědí, co s budovou na TGM 16 a jaké má mít 

využití. Vědí to, mají počty úředníků a vědí, co tam chtějí udělat. 

Koncepce majetku je jeho vroubek, je hotová, bude se zastupiteli projednaná, samozřejmě nejprve 

bude projednána v radě. Koncepce je velmi podobná tomu, co bylo v letech 2010-2014. 

 

Ing. Střelec 

Sdělil, že na radě hlasoval pro, aby se nákup této budovy a těchto pozemků uskutečnil. Na rozdíl od 

většiny zastupitelů se byl podívat osobně do této budovy, což mohli udělat všichni. Otevřeně si musí 

říci, že to nebude stát 150 milionů Kč, ale možná 200 milionů Kč. Nechce se dotknout stávajících  

majitelů, ale myslí si, že s tou budovou nic neudělali, nebudou to rekonstruovat po patrech, hlavně ten 

externí vzhled, to by se museli domluvit. Jediný, kdo je schopný, i v rámci vzhledu celého náměstí 

TGM, s tím něco udělat, tak je statutární město Přerov. 

Je to o tom, jestli se politicky rozhodnou, že s tím něco chtějí dělat, i když, jak souhlasí s kolegou 

Slováčkem, není udělaná kompletní koncepce parkování a všeho. 

Deklaruje, že bude hlasovat pro nákup této budovy. 

 

p. Tomaníková 

Sdělila, že se jí také tato budova nelíbí, město je vlastníkem i dalších budov na náměstí, které také 

hyzdí náměstí – budova bufetu, bývalá posádková správa nebo bývalý myslivecký dům. Chtěla by 

vědět, kdy se opraví tyto městské budovy. Navrhla, aby bylo předloženo zastupitelům i občanům, jak 

se město vyrovná s přestavbou, s úpravou majetku města, kdy bude opraveno, jestli na to jsou finanční 

prostředky nebo ne. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že se nemusí všechno opravovat, že se může něco i prodat. 

 

MUDr. Slováček 

Nemyslel tím, že se nebude vědět, co s tím, protože se ví, že se tam chce radnice. Myslel tím, že se 

nebude vědět, jestli se to bude opravovat nebo bourat, protože se může stát, že skelet je v dezolátním 

stavu. 

Zároveň si nemyslí, že zpracovat koncepci celého náměstí TGM včetně parkování, je potřeba zařadit 

do superkoncepce parkování v celém městě Přerově. 
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Vyzval, ať se zde odpovědně baví o tom, jak chtějí, aby vypadalo náměstí TGM, jak chtějí, aby bylo 

architektonicky řešeno nejenom v oblasti budovy TGM 16, ale celé náměstí včetně jeho jižní části. 

Vyzval, ať je jim předložena celková koncepce rekonstrukce, případně prodeje, případně zbourání a 

obnovy náměstí TGM 16 s odhadem nákladů a výnosů z případného prodeje nepotřebných budov, 

včetně koncepce parkování v této oblasti, a pak teprve mohou tento materiál projednat komplexně. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Obává se, že tím, že se to odloží, se úprava náměstí neurychlí. 

 

p. Tomaníková - faktická 

Podotkla, že ví, že se majetek může prodat, ale doteď se bufet neprodal, protože o něj nebyl zájem. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Opravil p. Tomaníkovou, protože zájem o bufet byl, dokonce od dvou subjektů. Nebyl prodán, protože 

zastupitelstvo města, někdy v r. 2015, rozhodlo o tom, že se tento objekt prodávat nebude. 

 

p. Pospíšilík 

Shrnul některé věci, které zde už zazněly. 

Uvedl, že v Přerově dnes žije už jen 42,5 tisíce obyvatel, trend je trvale klesající. Není bydlení pro 

mladé lidi, není bydlení pro aktivní seniory, řeší se doprava, chybějící sportoviště, budova dvorního 

traktu Smetanovy 7 – nikoho to nezajímá, stará škola Pod skalkou je nevyužitá, chybí parkovací místa, 

zazněl zde Blažkův dům, celá spodní část náměstí TGM, kde nedávno škrtli projekt na výstavbu 

radnice,…nevyřešený sportovní areál 1. FC Viktorie,… 

Myslí si, že budova TGM 16 pouze vylepší vzhled náměstí, proto neví, jestli to za to opravdu stojí. 

Sdělil, jestli opravdu není efektivnější podpořit seniory, podpořit mladé lidi. 

V Jateční ulici se prodal pozemek, kde mohl být parkovací dům. 

Cenu si ověřoval u dvou velkých stavebních společností, které se zabývají rekonstrukcemi nebo 

stavbami takovýchto budov, dle nich bude částka minimálně 200-250 milionů Kč bez nákupu. 

Myslí si, proč by nemohlo být referendum, proč by nemohli znát názor veřejnosti, pokud bude 

referendum platné a přijde dostatek lidí. 

Panu Navaříkovi odpověděl, že jejich první povinností je starat se o majetek, který nabyli. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Jeden z důvodů, proč chtějí tu budovu koupit a rekonstruovat, je jedna část volebního programu, kdy 

řekli, že chtějí oživit centrum města. To, že přijde cca 150 úředníků na náměstí, tak to oživí celé 

centrum. Mohou zde vzniknout kavárny, restaurace, bude zde nový pohyb lidí, který to centrum města 

nepochybně oživí. 

Dalším důvodem je i komfort občanů, dnes je magistrát umístěn na 11 místech. Pokud se podaří dostat 

celou samosprávu na náměstí, tak minimálně jedna budova bude uvolněna a bude se následně 

prodávat. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Zareagoval na p. Pospíšilíka – koncepce byla projednávána se stejnými nemovitostmi, mohla to 

opravit vládnoucí garnitura 2010-2014, taktéž 2014-2018. Právě kolega Pospíšilík byl účasten této 

koalice a nebyl tady jediný konkrétní návrh tehdejšího uskupení, co s tím. 

Nemá problém s tím, aby se tyto nemovitosti prodaly buď stávajícím nájemcům, nebo se vyhlásí 

výběrové řízení. Ale například výběrové řízení na budovu B. Němcové bylo vyhlášeno 3x, znalecký 

posudek 4,2 milionu Kč a nebyl ani jeden zájemce. 

Zde je konkrétní návrh, vyjednaná cena a konkrétní využití budovy. 

 

p. Tomaníková 

Doplnila informaci o bývalém bufetu, že se tenkrát neodsouhlasil z toho důvodu, že bylo předneseno, 

že to bude technické zázemí městského domu. 
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p. M. Dostál 

Sdělil, že čím dál víc lidí se ho ptá, jakým způsobem oživí centrum. Rozumí argumentům, které zde 

byly řečeny, bezpochyby má každý pravdu. V minulém volebním období s předsedou Výboru pro 

rozvoj p. Hermélym diskutovali na toto téma. Chápe, že všechno stojí peníze, ale mělo by se začít  

alespoň touto konkrétní věcí, tzn. nákupem. Je dobré začít touto velkou investicí a pak na to nabalit ty 

malé prodeje, než prodat ty malé domečky a čekat na to, že někdo koupí TGM 16. Byl se tam podívat 

a viděl, že některá patra jsou opravená. 

Vidí v tom, jak zlepšit situaci v centru, protože tady to opravdu upadá. Neříká, že to vyřeší situaci, ale 

možná to pomůže tomu, aby se ty ostatní domy prodaly a situace se zlepšila. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková   

Zareagovala na p. Záchu, který řekl, že v materiálu je dostatečné vyjádření odborníků z koordinační 

skupiny, z odborných orgánů. Ale z tohoto materiálu nic nevyčte, je zde uvedeno, že se koordinační 

skupina nevyjádřila, nebo že nepřijala usnesení. 

Nebylo jí odpovězeno, zda jsou další zájemci o odkup této budovy a přiklání se k návrhu p. Horkého 

materiál odložit a předložit ho v úplně jiném stavu než je teď. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neví, jestli jednotliví vlastníci jednají ještě s někým dalším, nebo popřípadě jen s městem. 

 

p. Pospíšilík 

Odpověděl p. Dostálovi, že největším problémem města Přerova je nákupní Galerie Přerov, ze které se 

v podstatě stalo druhé centrum. 

Aby se tomu dalo konkurovat, tak by bylo potřeba vrátit na náměstí autobusovou zastávku, aby to lidé 

měli výrazně blíž, musí se zde výrazně zvýšit kapacita parkování a další služby. 

Když město vlastní půlku jižní strany náměstí, tak se zeptal, proč by se měla ještě kupovat další 

plocha, kterou město nepotřebuje. Energetický štítek spodních budov je v nejhorší sazbě – F a G. 

 

p. M. Dostál 

Připomenul, že když se zde řešil Strojař, tak si mysleli, že se tam udělá magistrát, ale pak se zjistilo, že 

konstrukce tomu nevyhovuje. 

Myslí si, že parkovací místa zde jsou, např. za budovou Strojaře a je nevyužité parkoviště u majáku. 

 

občan – p. Čechál 

V této diskusi mu chybí, až na výjimky, pohled dobrého hospodáře. Neslyšel zde žádné odůvodnění 

ceny. Majitelé nechali objekt zestárnout, nájemné vyváděli mimo objekt, příliš do něj neinvestovali, 

budova je ve zchátralém stavu. Nechápe, proč by mělo město Přerov platit více, čili jakousi prémii, 

majitelům oproti odhadním cenám vyjádřených v posudku. Zdá se mu, že vedení města se v tuto chvíli 

chová jako realitní agent vlastníků. Podotkl, že město je snad jedno nebo jediným z velkého 

omezeného okruhu subjektů, kteří jsou schopni toto zrealizovat, čili vlastníci nejsou pány nad městem, 

aby si mohli diktovat podmínky. 

Požádal o jasné zdůvodnění, proč má být navýšena cena oproti odhadním posudkům. Naopak čekal, že 

město bude konstruktivně vyjednávat a dojedná výrazné slevy, protože jsou zde další náklady, které 

město ponese. 

Kromě vyčíslených nákladů p. architektkou jsou zde i náklady na vystěhování budovy, poskytnout 

náhradní prostor úředníkům i dalším nájemcům a pak je zpět nastěhovat. Nedostal odpověď na odhad 

těchto nákladů. Zeptal se, zda si troufnou říci občanům, že se cca rok nebudou moci vyřizovat 

občanky, řidičské průkazy, protože se bude budova rekonstruovat. 

Dále si myslí, že je zde absence nějaké další koncepce, kterou zmínil p. Slováček. Není přesvědčený o 

tom, že úředníci oživí město. 

Požádal o jasnou odpověď o zdůvodnění ceny, proč je navýšená, jasnou odpověď, jakou má město 

koncepci s hospodařením se svým majetkem. Dále zmínil vyjádření odboru ekonomiky, kdy je na 

zvážení orgánů města, zda výše uvedený návrh na usnesení schválí s ohledem na výši nabídkové ceny 

ve vztahu k cenám dle znaleckých posudků, a že nejsou k tomuto předmětnému účelu v rozpočtu 
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města pro rok 2020 aktuálně vyčleněny žádné zdroje. Materiál neříká, jakým způsobem město na to 

peníze vezme. 

Přiklání se k návrhu zastupitele Horkého, aby se to odložilo. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Pan Čechál nedostal odpovědi na své otázky, protože se dosud na nic neptal.  

Co se týká úředníků, tak to není jen o nich, jde o to, že za nimi chodí občané. Pokud to bude 

koncentrováno, tak koncentrace občanů v centru města bude vyšší. Rozpočtové opatření bude 

předloženo na příštím zasedání zastupitelstva, a tato informace zde také byla již řečena, že pokud 

zastupitelstvo schválí tento nákup. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Odpověděl p. Václavíčkové, že neví, jestli jsou další zájemci, to se musí zeptat stávajících vlastníků. 

Zopakoval, že majetková komise, jako jediná, projednala první žádost, tzn. nájem nebo možný odkup. 

Bylo řečeno, že nájem ne, protože to chtěl jeden spoluvlastník, takže mělo se jednat o odkupu. 

Koordinační skupina projednala nabídku p. Z* na úplatný převod nebo nájem jednotky, přičemž 

zkonstatovala, že město nemá pro nabízené prostory v současné době využití. Další nabídky se už 

neprobíraly, protože by to vyjádření bylo naprosto stejné, že v současné době nemá využití, ale oni 

toto využití zastupitelům předložili. 

Na dotazy p. Čechála mohou odpovědět ve chvíli, kdy jsou položeny. Distancuje se, i celá rada, že to 

bylo projednáno v kalupu. Nenechá se od nikoho vmanipulovat, že je realitní makléř spolumajitelů 

této nemovitosti. Nabízená cena byla podstatně vyšší, toto je konečná cena po několika jednáních. 

Zdůraznil, že pokud se půjde do nákupu, tak to neznamená, že se rok nebudou vydávat řidičáky a 

občanky atd. 

Dle vyjádření odboru ekonomiky je vidět, že nikdo nic nezatajuje. Součástí usnesení je úkol, a to 

nachystat kupní smlouvy a přidělení finančních prostředků a předložit to v dubnu na definitivní 

schválení, pokud to dneska projde. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Zopakovala, že odbor ekonomiky v této chvíli nemá vyčleněné finanční prostředky, ale to neznamená, 

že nejsou na běžném účtu. Pokud se tato koupě schválí, tak se finanční prostředky vyčlení, začne se 

soutěžit projektant, v rezervě jsou finanční prostředky na tohoto projektanta a velká částka na 

rekonstrukci bude potřeba nejdříve v roce 2021. 

 

občan – p. Čada 

Sdělil, že je jeden z majitelů budovy. Město Přerov, jako jediné ze statutárních měst, nemá radnici na 

náměstí. Dále řekl, že zde zastupitelé o tom jednají a jednají a tím majitelům dělají do jisté míry 

škodu. Před 15 lety obdržel dopis od tehdejšího starosty, že by budovu město koupilo. Chtěl by, aby 

platilo to, co řekl náměstek Zácha, že navěky tu budovu majitelé nechtějí a že jim to nesmírně 

pomůže. Jako majitel se ohradil proti špatnému technickému stavu budovy. Mrzí ho, že i odborníci 

podlehli opozičním náladám, dokonce řekli věci, které by jako stavaři nevypustili. Řekl, že kdyby tuto 

budovu měl zrekonstruovat, tak za 100 milionů Kč a byla by ozlacená. Dal příklad oddělení interny 

v nemocnici, která se také opravovala za provozu. 

Dle jeho názoru je cena nízká, protože budova má pro město nepopsatelně vyšší hodnotu. Za sebe řekl, 

že je možné, že je, jako vlastníky, přejde trpělivost, protože 15 let jednají s magistrátem a 15 let 

jednají bezvýsledně. 

 

občan – p. Lajtoch 

Podpořil jejich záměr a věří, že jejich odvaha bude, že zvednou ruce a schválí tento záměr. Koncepce 

se může zpracovat, až budou mít budovu. Cítí, že tenkrát řadu věcí chtěli, ale nedotáhli je do konce. 

Teď je tady ta možnost, že se podařilo komplexně tuto nemovitost koupit. Je vděčný za to, že se jim 

podařilo dohodnout se se státem i s vlastníky. Vyzval, aby se udělala koncepce, aby byli pozváni 

občané na veřejné projednání, a aby se toho nebáli a koupili tuto nemovitost. 
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Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

Upřesnil čísla k zákonu o referendu: 

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných 

v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně 

nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % 

oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. To jsou čísla ze zákona. 

Reálná čísla jsou: k minulým krajským volbám přišlo skoro 31% občanů, tzn., v případě, že by každý 

hlasoval, tak by to referendum nebylo ani platné. U komunálních voleb je to pravděpodobnější, tam 

přišlo 38,95% voličů. 

To, že by referendum něco rozhodlo, je pravděpodobnost limitně se blížící nule. 

 

občan – p. Passinger 

Podotknul, že vždycky všichni ostatní na tom mají větší prospěch než město Přerov. Jak řekla paní 

Mazochová, že 34 zastupitelů hlasovalo pro Strojař, ano, on byl proti. Myslí si, že jako jediný má 

pravdu, protože doposud neví, co s tím. 

Není proti tomu koupit budovu TGM 16, ale chybí zde koncepce, materiál není připravený, protože se 

neví, co bude na náměstí, co bude s budovou TGM 8, Blažkovým domem, a to se neví dlouhodobě. 

Není přesvědčený o tom, že se občané města Přerova v referendu vyjádří, že tam chtějí městský úřad. 

V Přerově jsou daleko důležitější věci, které by se měly udělat než městský úřad. 

Souhlasí s tím, že pokud materiál není koncepčně připraven, tak by se měl materiál odložit. Byla 

zamítnuta rekonstrukce TGM 8, Blažkova domu. Radnice na Horním náměstí byla také zamítnuta. 

Vyzval zastupitele, aby zastupovali občany v jejich prospěch, protože si myslí, že to nedělají. Jak řekl 

p. Navařík, tak je pro to, aby nesli politickou odpovědnost. Myslí si, že v tomto případě, kdyby se to 

odložilo, tak by se nic nestalo. 

 

RSDr. Nekl 

Zavzpomínal, že v r 1989 bylo nabídnuto městu převzít bývalou budovu OV KSČ, aby se tam udělalo 

důstojné sídlo úředníků. Bylo to odmítnuto, lid si to zprivatizoval díky několika pánům doktorům. To 

byla odpověď, že komunisté si stavěli barák, proto nezbylo na novou radnici. 

Sdělil, že se nikdy nebál převzít politickou zodpovědnost a nikdy se nebál říct svůj názor. Mluvil za 

sebe, nikoliv za klub KSČM – v Přerově se dějí léta zajímavé věci, když se přijde s nějakým nápadem, 

tak se kolem toho kecá a vždy tento nápad spadne pod stůl, je to taková hanácká přiopatrnost. Těchto 

věcí tady už bylo dost. 

Tento záměr podpoří, protože už se jednou musí začít s rekonstrukcí náměstí. Přiklonil se k názoru p. 

Dostála, že třeba, když se tato budova opraví, začnou na náměstí chodit lidé, tak se možná najde 

využití i pro ty další budovy. 

Řekl, že politickou odpovědnost na sebe bere. 

 

občan – p. Čechál 

Doplnil svůj předchozí příspěvek – k navrhované ceně – majitelé prostor nebyli spokojeni s nabízenou 

cenou od města, udělal se odhadní posudek, pořád chtěli víc, udělal se posudek výnosovou metodou, 

který vyšel ještě méně. To jen podporuje jeho slova o tom, že rekonstruovaná budova bude vynášet na 

nájmech podstatně méně. 

Je rád, že p. Nekl definoval KSČM jako skrytého člena koalice, všichni to vidí. Je přesvědčen o tom, 

že lidé chtějí rozhodovat o takto výrazných penězích. Jestli projde návrh na odložení této koupi, 

mohou být odloženy i návrhy na referendum. Přiklání se k tomu, aby lidé byli pozváni k referendu 

během voleb, náklady na referendum nejsou tak velké a možnost je zapojit, jestli chtějí 350 milionů 

Kč utratit za rekonstrukci jednoho baráku na náměstí, nebo jestli chtějí za tyto peníze mít ve městě jiné 

věci, tak je naprosto legitimní. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Regaoval na p. Čechála – distancuje se, že by byl členem jakékoliv kliky, i to, že by neměl mozek a 

nebude poukazovat na počet svých titulů. Když bylo polemizováno oživení města úředníky, tak se 

pobaví s p. tajemníkem o tom, jak by úředníci ve své pracovní době mohli město oživit. 
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p. Zácha – náměstek primátora 

Sdělil, že je neskutečná fabulace od občana, že koalice je podporovaná KSČM.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 12 pro, 15 proti, 4 se zdrželi, 4 omluveni             

(Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

Hlasování o protinávrhu p. Ondrůje: 9 pro, 18 proti, 4 se zdrželi, 4 omluveni (Mgr. Netopilová,    

Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety: 9 pro, 18 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 4 omluveni       

(Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 20 pro, 7 proti, 4 se zdrželi, 4 omluveni (Mgr. Netopilová,        

Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 17:05 – 17:20 hodin 

 

 

384/11/3/2020 Úplatný převod nemovitých  věcí  do majetku statutárního města 

Přerov pozemků p.č. 606 a   p.č. 607 v k.ú. Dluhonice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 

607 orná půda o výměře 3598 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ing. R*** H***, za 

dohodnutou kupní cenu která činí 1 978 900,- Kč, za předpokladu finančního krytí.  

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerov - pozemku 

p.č. 606 orná půda o výměře 3495 m2 v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ing. I*** B***, *** za 

dohodnutou kupní cenu která činí 1 922 250,- Kč, za předpokladu finančního krytí.  

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Dle předloženého obrázku územního plánu, ve kterém jsou znázorněny 2 projednávané pozemky, 

navrhl doplnit usnesení o body 3. a 4. týkající se 3 přilehlých pozemků. Tyto pozemky jsou také 

v zastavitelné ploše pro rodinné bydlení. Bylo by proto vhodné vlastnit i tyto zbývající 3 pozemky, 

aby se to následně mohlo nabídnout občanům po přeparcelování k výstavbě rodinných domů. 

Proto podal návrh na doplnění usnesení o body 3.a 4.: 

bod 3.  schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod 

pozemků p.č. 1261, 1262 a 1263, k.ú. Dluhonice, do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

bod 4. ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi, DiS., projednat 

záměr úplatného převodu pozemků dle bodu 3 s jejich vlastníky. 
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Vysvětlil, že jde o to, aby město vlastnilo celý souhrn těchto pozemků. 

p. Zácha – náměstek primátora 

Doplňující návrh vzal na vědomí. Konstatoval, jak jsou důležité tyto dva pozemky týkající se 

kompenzací a dostavby dálnice 0136. Sdělil, že neneguje návrh Ing. arch. Horkého a požádal ho, aby 

svůj návrh předložil v bodě „Různé“ jako další bod usnesení. 

Vyzval zastupitele ke schválení těchto 2 předkládaných pozemků, poukázal na to, že v průběhu času se 

majitelé pozemků mění. Chápe, že to p. zastupitel vidí velkoryse a rozvojově, aby se např. páteřní 

komunikace udělala středem těchto pozemků a stavělo se po obou stranách. 

Požádal o odhlasování původního předloženého návrhu usnesení. Pokud p. zastupitel svůj doplňující 

návrh předloží v bodě „Různé“, tak se nebrání jednat dál s těmi majiteli. Požádal, aby se neoddalovalo 

opět toto strategické rozhodnutí. Vyzval k dodání si odvahy a odpovědnosti se přihlásit k tomuto 

strategickému majetkovému převodu v místní části Dluhonice, a to v rámci budoucích kompenzací na 

dostavbu dálnice úseku 0136, a aby se dál už neprodlužovalo žádnými výmysly a doplňujícími návrhy 

toto rozhodnutí. 

Protože se p. zastupitel Horký věnuje této problematice, věnuje se rozvoji města Přerova, tak měl toto 

navrhnout už právě v prosinci loňského roku nebo v lednu letošního roku, jednání už mohla probíhat a 

mohly se udělat znalecké posudky i na ty ostatní pozemky. 

 

Ing. Navrátil – uvolněný radní 

Podtrhl to, co řekl p. náměstek Zácha. Už na 8. zasedání Zastupitelstva města, v říjnu loňského roku, 

schvalovali záměr nákupu těchto pozemků, přílohou byla i urbanistická studie, která se jedná pouze o 

pozemku 606 a 607. Sdělil, že by velmi nerad prodlužoval schválení tohoto materiálu, opravdu je to 

strategické a velmi důležité. Město Přerov si plní své závazky, které slíbilo občanům místní části 

Dluhonice. Návrh p. Horkého je něco nového, s nimi neprojednaného, proto by byl rád, aby si město 

plnilo své závazky tak, jak se dohodli. 

 

Ing. arch. Horký 

Konstatoval, že jeho dva doplňující body nepodmiňují to, že by se to schválilo a koupilo v okamžiku, 

kdy se něco udělá atd. Zeptal se, proč se to nemůže udělat dohromady, nic se tím nezdržuje, jen to 

přidává nějaký úkol p. náměstkovi a urychluje to, že se tím schválí záměr a nic se tím neoddálí. Proto 

je pro, aby se to schválilo, aby se úplatný převod vykonal, což je součástí i jeho návrhu, tzn. body 1, 2, 

3 a 4. Požádal o vysvětlení, proč by se to tím mělo oddálit. 

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že zde za sebe nebude rozpitvávat argumentaci p. Horkého, protože rozumí, co chce říci, ale 

rozumí, co chce říci p. náměstek, a myslí si, že nejsou ve sporu. 

Tento materiál rovněž prošel finančním výborem, byl jednomyslně doporučen ke schválení, i za tu 

cenu, která je mírně přesahující výši znaleckého posudku. K materiálu měl drobné výhrady, které p. 

zpravodaji i p. radnímu Navrátilovi sdělil. Byl by rád, aby pro příště byl takovýto materiál trošku 

podrobnější, aby se s tím nemusel seznamovat ex post  až na plénu. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 17 pro, 4 proti, 10 se zdrželo, 4 omluveni (Mgr. 

Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

Hlasování o předloženém návrhu : 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. 

Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

385/11/3/2020 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města  

Přerova do vlastnictví Zařízení školního stravování Přerov 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci –      

4 ks nahřívacích vozíků vodní lázeň dělená BMPD3-1/1, inventární číslo 404-00000063 až 404-

00000066 v celkové účetní hodnotě 95.550,-Kč  mezi  statutárním městem Přerov, jako dárcem a 

příspěvkovou organizací Zařízení školního stravování Přerov, Kratochvílova 30, se sídlem Přerov       

I-Město, Kratochvílova 359/30, IČ 49558277, jako obdarovaným. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál projednával a jednomyslně jej doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

 

386/11/3/2020 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 věci – 24 

ks vývěsních skříněk, inventární číslo 442-00001059 až 442-00001072, 442-00004348, 442-

00004349, 442-00014320 až 442-00014327 v celkové účetní hodnotě 209.952,80 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 tento materiál doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

387/11/3/2020 Smlouva o budoucí směnné smlouvě - uzavření dodatku smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 

budoucí směnné smlouvě dne 20.3.2018 uzavřené mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím 

prvním směňujícím a T*** K*** a J*** Ni***, jako budoucím druhým směňujícím. 

 

Dodatkem č.1 se smlouva mění a doplňuje tak, že se mění text čl. IV, odst. 5 tak, že nově zní takto: 

 

Smluvní strany se zavazují nezatěžovat předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to 

zejména zástavními právy, předkupními právy a věcnými břemeny s výjimkou věcných břemen – 

služebnosti zřízených v souvislosti  s vybudováním cyklostezky na ulici Palackého. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

388/11/4/2020 Rozpočtové opatření č. 20 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. 

Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

389/11/4/2020 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. 

Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

390/11/4/2020 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy. 

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hrabina 

Požádal o dvě upřesnění – na str. 1 je převod na Kancelář primátora – fin. prostředky budou 

vynaloženy na úhradu odměny pro belgická města a dále na str. 4 – vyhotovení studie řešení lokality 

ohraničené ulicemi 9. května a Hostýnskou – zeptal se, zda ty pozemky jsou ve vlastnictví města nebo 

ve vlastnictví soukromého investora. 
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Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Odpověděla, že statutární město Přerov se před 5 lety zapojilo do projektu CIVITAS s tím, že 

přerovští úředníci a některý ze zastupitelů se účastnili na projektu o zapojování veřejnosti do různých 

aktivit. Součástí toho bylo, že belgická města dostanou podíl 27 tisíc Kč za to, že se toho zúčastnila, a 

město v rozhodné době zaplatilo jen to, co mu příslušelo za ten projekt. Udržitelnost projektu je 5 

roků, tzn. už teď, se musí převádět tato částka. Předpokládá se, že už nedojde k tomu, že by belgická 

města ještě něco vyfakturovala. Protože projekt ještě není právně ukončen, tak se tato částka, kterou na 

to zastupitelstvo před 5 lety dalo, se převádí účelově jako rezerva, kdyby město fakturu obdrželo, aby 

se nemuselo žádat o rozpočtové opatření. 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje  

Studie řeší lokality, které ukazoval p. Dostál z Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost. Je 

to řešení křížení veřejného prostoru, tzn. napojení ulice Hostýnská, pak je tam řešena ulice 

Lančíkových. Byl tam podnět občana, že by tam přivítali chodníkový pás podél ulice Durychovy, 

nicméně je to teď navrženo jako zklidněná obytná ulice. Je to studie na veřejné prostory, nikoliv na 

soukromé pozemky. 

 

Ing. Hrabina - faktická 

Poznamenal, že formulace „odměna“ není taková, jak by měla být. 

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Tato formulace vychází z projektu, který to takto nazýval. 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál odhlasoval jednomyslně. Tyto materiály se už loni projednávaly, proto 

si myslí, že všechny tyto diskuse jsou nadbytečné. 

 

MUDr. Slováček 

Podal protinávrh – hlasovat zvlášť o rozpočtovém opatření nákupu akcií společnosti Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje za 654 700 Kč 

 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka: 12 pro, 15 proti, 4 se zdrželi, 4 omluveni (Mgr. 

Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

Hlasování o předloženém návrhu : 25 pro, 6 proti, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, 

MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

391/11/4/2020 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál doporučil ke schválení. Jedná se o letošní akce, nejedná se o převody 

z loňských let, na plénu Finančního výboru nebyly žádné námitky proti těmto akcím. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. 

Pospíšil) 



27 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

392/11/5/2020 Změna Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání rozhodlo v souladu s ust. § 6 odst. 5 a § 55a z.č. 183/2006 

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

 

1. o pořízení změny Územního plánu města Přerova a jejím obsahu podle ust. § 55a odst. 2 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. o zkráceném postupu pořizování změny Územního plánu města Přerova, ust. § 55a odst. 1 

stavebního zákona a podle důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

DISKUSE:   

 

Ing. arch. Horký 

V materiálu je uvedeno, že pozemky se nachází v ochranném pásmu parku Michalov, a že tento záměr 

byl konzultován s příslušným orgánem památkové péče. Sdělil, že v poslední době proběhla kauza 

orgánů památkové péče přerovského magistrátu s tím, jak nechal vykuchat dům na Horním náměstí. 

Proto sdělil, že by ho zajímalo, zdali byl tento záměr parku konzultován pouze s městským orgánem 

památkové péče, zde na magistrátu, nebo také s Národním památkovým ústavem a s jakým 

výsledkem. Dále se zeptal, jestli nebylo zvažováno, že by v tomto území byla pořízena změna tak, aby 

mohla mít podrobnost regulačního plánu, např., co se týče podoby plotů, výšky, materiálu. 

 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje 

Uvedl, že nebylo plánováno pořízení regulačního plánu, protože už nějakým způsobem některé části 

oplocení vznikla. V současné chvíli obdrželi vyjádření od krajského úřadu, že se může udělat zkrácené 

pořízení, že tam není problém z hlediska ptačí oblasti, SEA atd. Informoval, že s památkovým 

ústavem je to rozjednáno tak, že se opravdu musí vyjádřit Národní památkový ústav, ale vyjádření 

ještě nemají. Předpokládají, že pokud je to pouze bez možnosti zástavby, tak by tam neměl být 

problém. Pozemky už vypadly z památkové zóny, ale jsou v ochranném pásmu památkové zóny. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

 

393/11/6/2020 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště - 

Smlouva o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností ze 
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stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 

0,100-0,320) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smlouvu o smlouvách budoucích o převodu práv a povinností z územního 

rozhodnutí a ze stavebního povolení SO 101.1.1 MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,100-

0,320) mezi společnostmi EMOS property s.r.o, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 295/17, PSČ 

750 0, IČ 623015272, NORSOL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Seifertova 2834/33, PSČ 

750 02, IČ 63476380 a  Statutárním městem Přerov, se sídlem Bratrská 709/3,4, Přerov I-

Město, PSČ 750 02, IČ 00301825 

 

2. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 1 

návrhu na usnesení a k podpisu této smlouvy. 

 

DISKUSE:   
 

Ing. Hrabina 

Uvedl, že mu zase v tomto materiálu chybí koncepce. Je tam nakreslena cyklostezka navazující na 

myší díru směrem do Předmostí, ale nevidí tam nějaký koncept cyklostezky např. směrem na Lýsky. 

Dále sdělil, že jinak s tímto dokumentem souhlasí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vysvětlil, že je to plán koordinační situace, není to plán cesty Lipnická – Lýsky, proto tam není 

samozřejmě cyklostezka. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že tento návrh Trikolóra podporuje. Zeptal se, jak se bude řešit křižovatka ul. 

Kopaniny,Výstaviště a Za mlýnem, protože výrazným způsobem vzroste provoz v této oblasti. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že se tam plánuje kruhový objezd. 

 

Ing. arch. Horký 

Uvedl, že se momentálně jedná pouze o stavbě komunikace SO 101.1.1, nikoliv cyklostezky. Nicméně 

tak, jak je ta situace nakreslena, tak to opět podporuje tyto segregační tendence, cyklisté jsou vedeni 

zvlášť a jsou mimo hlavní dopravní prostor a ty návaznosti nejsou moc vyřešené. Sdělil, že protože se 

baví zatím jen o komunikaci, tak materiál schválí, i když není se zbytkem návrhu ztotožněn. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Uvedl, že cyklostezka tam byla vedena záměrně jako zvláštní objekt, aby se mohlo, až se bude 

realizovat získat dotaci ze SFDI. 

 

Ing. Navrátil – uvolněný radní 

Jak řekl p.primátor, cyklostezka je oddělená kvůli dotaci, kruhový objezd bude kvůli zvýšení 

bezpečnosti.   

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Uvedl, že je velmi rád, že je zde další strategický materiál. Dostavbou této komunikace se propojí 

místní část Předmostí až s ulicí Kopaniny. Odlehčí se Kopaninám, Velké Dlážce a bude zajištěn 

komfort zaměstnancům firmy, která tam v brzké době dobuduje areál. Projekt se dělí na několik 

stavebních objektů tak, aby se dalo žádat o dotační tituly. Navazuje to na cyklostezku a propojení myší 

díry, přechod pro chodce a propojení do místní části Předmostí. Lýsky v této chvíli nejsou součástí ani 

koncepce, ani výhledu, ale jde i o propojení kolem Kauflandu. Informoval, že soukromí investoři už 
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teď budují klíčový sjezd do této lokality z ulice Lipnická, to není stavba města, to je stavba 

investována soukromými investory. Jakmile to dostaví, tak by se to mělo navázat stavbou této 

propojovací komunikace. 

 

MUDr. Slováček 

Jak již zaznělo od p. Hrabiny, tak by se nabízelo do budoucna pořešit i propojení do Lýsek. Zeptal se, 

když město dotaci nedostane, zda se cyklostezka postaví každopádně, nebo zda je opravdu odvislá od 

dotace. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že je to na rozhodnutí zastupitelstva města. Samozřejmě se bude žádat o dotaci, ale jak už 

bylo řečeno, je to samostatný objekt. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

394/11/6/2020 Protipožární zabezpečení Městského domu - podání žádosti o 

dotaci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu 

investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, dle důvodové zprávy, 

 

2. prohlašuje že statutární město Přerov je vlastníkem objektu č.p. 148 (Městský dům), Přerov, 

včetně jeho zařízení a vybavení, 

 

3. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy, 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

395/11/6/2020 Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4 - podání žádosti o 

dotaci a záměr zadat veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu výstavby a 

rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce školního 

hřiště ZŠ U Tenisu 4“, dle důvodové zprávy, 
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3. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

396/11/6/2020 Rekonstrukce ploché střechy hotelu zimního stadionu - podání 

žádosti o dotaci a schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu a to z Programu na podporu výstavby a 

rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce ploché 

střechy hotelu zimního stadionu v Přerově“, dle důvodové zprávy, 

 

3. prohlašuje, že statutární město Přerov je vlastníkem objektů tvořících areál zimního stadionu 

v Přerově, 

 

4. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:   

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, proč se opět neuvažuje o využívání srážkových vod případně o nějaké vegetační vrstvě na 

této střeše. Konstatoval, že teď, kdy je příležitost to udělat v rámci rekonstrukce střechy, tak se nad tím 

ani nepřemýšlí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že na části střechy jsou solární panely, proto neví, jestli je zrovna vhodné budovat zelenou 

střechu pod solárními panely. 

 

Ing. Hrabina 

Uvedl, že v textu je napsáno, že předpokládaná hodnota činí v případě veřejné zakázky na dodávky 

nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2 mil. Kč bez DPH, nebo v případě veřejné zakázky na 

stavební práce nejméně 6 mil. Kč. Zeptal se, co se míní tou částkou 2 miliony Kč. 

 

Ing. Ivana Pinkasová – vedoucí odboru řízení projektů a investic 

Vysvětlila, že si tím zastupitelstvo vyhradilo schvalovat zákonné zakázky, tzn. u služeb a dodávek je 

to hranice 2 mil. Kč a u stavebních prací je to 6 mil. Kč. Je to pouze informace pro zastupitele, proč je 

předkládáno schválení záměru zadat veřejnou zakázku. 

 

Ing. arch. Horký 

Myslí si, že solární panely nemusí nutně bránit využívání srážkových vod jiným způsobem než je třeba 

vegetační střecha, nebo vegetační střecha pouze na části, kdy jsou solární panely na části. Požádal o 

písemnou odpověď na dotaz, jakou částku ročně město platí za odvádění srážkových vod do 

kanalizace právě z tohoto objektu. 
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MUDr. Slováček 

Uvedl, že ho ještě u materiálu zaujalo, že odhadované náklady jsou 7,65 milionu Kč vč. DPH a neřeší 

v podstatě demontáž a zpětné osazení solárních panelů, proto se zeptal, proč suma za toto není do této 

částky vzata. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Odpověděla, že aby to nebyl způsobilý výdaj pro žádost o dotaci. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zareagoval na myšlenku se zachytáváním srážkové vody – domnívá se, že toto se napojuje na dešťové 

svody, nikoliv na střechu jako takovou. Domnívá se, že není vyloučeno, že bude dále např. 

v budoucnu i tady k této nemovitosti napojeno to zachytávání srážkové vody. 

Myslí si, že není bezpodmínečně nutné, aby to bylo řešeno ve stejnou chvíli, že realizace není bez, 

nevylučuje, že se to může udělat v budoucnu. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 5 proti, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

397/11/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Zateplení objektu Jižní 

čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

s názvem „Zateplení objektu Jižní čtvrť I/21-24 včetně statického sepnutí“ dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

 

 

7. DOTAČNÍ PROGRAM C. STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2020 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

398/11/7/2020 Dotační program C. statutárního města Přerova pro rok 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu dospělých ve výši 2 500 000 Kč. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 
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Termín: 30.04.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu. 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál prošel Finančním výborem a neshledali tam nic zásadního, proto ho bez jakýchkoliv výjimek 

doporučili ke schválení. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 proti, 1 se zdržel,  4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. 

Pospíšil) 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

399/11/8/2020 Předfinancování ozdravného pobytu žáků Základní školy Přerov, 

Trávník 27 s ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování schváleného projektu „Badatelské putování labyrintem přírody 

Jeseníků a Beskyd“ Základní školy Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, z Výzvy č. 13/2017 na 

podporu zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky 

v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášené Státním fondem životního prostředí 

České republiky, a to z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2020 ve výši 150.000 Kč, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bankovních účtech 

315 238,1* + 150,0 315 388,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 150,0 150,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 42 679,4 + 150,0 42 829,4 
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DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Uvedl, že i podle něho se jedná také rovněž o formální schválení předfinancování, protože většina 

nákladů jde stejně za rodiči příslušných žáků, a je dobře, že se toho škola zúčastňuje vícekrát. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

400/11/8/2020 Předání majetku z dokončených projektů ITI základním školám  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Boženy Němcové 16. Předmětem tohoto 

dodatku je s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, 

pořízeného v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, 

Boženy Němcové 16“ v celkové pořizovací ceně 8.164.728,84 Kč, 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 2. 2013 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - 

Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto dodatku je s účinností od 1. 3. 2020 předání         

k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného v rámci projektu „Modernizace a 

vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Hranická 14“ v celkové pořizovací ceně 

16.365.642,89 Kč, 

 

3. schvaluje uzavření dodatku č. 5 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmětem tohoto dodatku je          

s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného 

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Svisle 13“        

v celkové pořizovací ceně 13.136.837,60 Kč, 

 

4. schvaluje uzavření dodatku č. 7 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4. Předmětem tohoto dodatku je        

s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného   

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U tenisu 4“      

v celkové pořizovací ceně 12.622.974,03 Kč, 

 

5. schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5. Předmětem tohoto dodatku je 

s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného 

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 

5“ v celkové pořizovací ceně 6.310.353,56 Kč, 

 

6. schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání a převzetí nemovitého a movitého 

majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem Přerov a 

příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Za mlýnem 1. Předmětem tohoto dodatku je    
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s účinností od 1. 3. 2020 předání k hospodaření nemovitého a movitého majetku, pořízeného 

v rámci projektu „Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Za mlýnem 

1“ v celkové pořizovací ceně 9.119.502,73 Kč.  

 

Znění všech výše uvedených dodatků tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy. 

 

7. schvaluje dodatek ke zřizovacím listinám základních škol, mateřských škol, Zařízení školního 

stravování Přerov, Kratochvílova 30 a Městské knihovny v Přerově, příspěvkové organizace, 

zřízených statutárním městem Přerovem.  

 

Vzorový dodatek zřizovací listiny tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:   

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Okomentovala, že projekt ITI byl bezesporu myšlen jako možnost z dotačního titulu zlepšit vzdělávací 

podmínky pro žáky základních škol. Dalším výrazným prvkem bylo zajištění konektivity k podpoře a 

rozvoji informační gramotnosti žáků a výraznému posílení inkluzivního vzdělávání v podobě 

bezbariérových vstupů. Schválením tohoto materiálu dojde ke změnám v dodatku zřizovacích listin a 

podpisem protokolu o předání a převzetí majetku statutárními zástupci, kteří budou tímto zodpovědní 

za dodržení všech podmínek dotačního titulu. 

Uvedla, že po konzultaci s řediteli v některých případech nedošlo ještě k definitivnímu naplnění všech 

položek projektu, myslí tím dořešení reklamací, dodávku jedné položky na ZŠ Za mlýnem a řešení 

nekvalitních prvků z projektu. Ředitelé jsou si vědomi, že je připraven odpisový plán splatnosti od 

1.4.2020, přesto vzhledem k okolnostem a vážnosti odpovědnosti pro ředitele základních škol podala 

návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatků k protokolu o předání a 

převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření dotčených příspěvkových organizací s 

podmínkou součinnosti odboru majetku, PRI s řediteli škol při řešení reklamací, komunikace s 

jednotlivými dodavateli projektu, dodání předmětného prvku na ZŠ Za mlýnem. Zároveň s 

podmínkou posílení rozpočtu pro odbor školství v takovém rozsahu, aby byly případné 

operativní požadavky ředitelů škol: např. k nahrazení, opravám, provozním nárokům na 

jednotlivé položky projektu naplněny s požadavky dotačního titulu. A to po celou dobu 

podmínky udržitelnosti projektu. 

 

p. Pospíšilík 

Uvedl prezentaci týkající se poškozených prvků z projektu. Požádal o schválení usnesení navržené p. 

Václavíčkovou, sdělil, že chtějí materiál schválit, ale jde o to, že je potřeba, aby město dále konalo a 

nechalo odstranit tyto závady a pokud to nepůjde z reklamací, aby na to ředitelé škol dostali peníze 

zvlášť. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Podivil se, že jednotliví ředitelé nereklamovali nekvalitní práci ve chvíli, kdy se to přebíralo. 

Samozřejmě se to bude reklamovat, ale jestliže jsou tam závady, které tam byly patrny už tehdy, tak se 

to mohlo reklamovat v době, kdy se majetek přebíral. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Sdělila, že pokud majetek užívají, tak odpisovat se musí. Ví, že tam nějaké reklamace jsou a odbor 

PRI s odborem majetku na tom spolupracuje, proto neví, proč by jim to mělo zastupitelstvo ukládat. 

Uvedla, že se zde nemohou nějak un bloc schvalovat finanční prostředky k nějakým opravám, 

provozním nárokům apod. Je to pro ni takto nehlasovatelné.  

 

 



35 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Řekla, že tento dotační titul má určitou podmínku, tzn., že všechny prvky a všechno, co bylo dodáno 

prostřednictvím tohoto projektu, musí být po dobu 5 let v té dané příspěvkové organizaci. Pokud se 

z toho jeden prvek pokazí, nebo bude reklamován nebo se nějakým způsobem zničí, musí ho ředitelé 

bezodkladně nahradit. 

Když toto konzultovali na odboru školství, tak jim bylo řečeno, že nemají žádné provozní finanční 

prostředky, aby jim mohli takto operativně být nápomocni. 

Ve škole v Předmostí reklamují jednu položku za druhou, neříká, že odbor PRI nebo odbor majetku 

s nimi nespolupracují, ale jsou to 2 roky a už má téměř všechny položky z tohoto projektu znovu 

vyměněné. 

Jde jí o to, aby to nezůstalo na bedrech ředitelů škol, kteří tento projekt nezadávali, ale aby měli 

jistotu, že v podstatě město bude součinné s nimi spolupracovat i nadále, aby měli možnost se obrátit 

na odbor školství s tím, že něco nemají a dostali posílení provozních prostředků a mohli materiály a 

všechny prvky doplnit. 

 

Mgr. Kouba – náměstek primátora 

Zopakoval, že tento materiál převádí veškerý tento majetek na bedra ředitelů. Paní Václavíčková není 

jediná, která není spokojená s kvalitou některého materiálu. Jestli je tam nějaká nekvalitní práce, tak je 

potřeba to reklamovat v případě, že to má tu záruku. 

Obává se, že zastupitelstvo nemá mandát schválit nějaký virtuální balík na rok 2020-2021, nebo po 

dobu udržitelnosti. 

Může slíbit, že společně s odborem PRI a odborem školství budou naléhat na rozpočtové možnosti 

města. 

Rozumí, že tímto návrhem usnesení, si chtějí zajistit hladší průběh, kdyby se něco pokazilo, ale je to i 

v zájmu města, v zájmu odboru, aby peníze na to byly, v případě, že se z toho projektu něco pokazí, 

ale nemůže to podpořit, protože požadavek p.Václavíčkové není konkrétní a nemůže zde veřejně 

deklarovat, že ten budget bude připraven. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Navázal na náměstka Koubu, všichni si uvědomují naléhavost takovéto situace. Je si jistý, že mohou 

důvěřovat tomu, že školy nezůstanou na holičkách, kdyby nějaká takováto kritická situace nastala. Ale 

v tuto chvíli tak, jak je navržené usnesení p. Václavíčkovou, tak v zásadě neví, o čem by hlasoval, 

proto to podpořit také nemůže. 

Ale současně řekl, že si nemyslí, že by školy měly mít obavy, že by nastala nějaká krizová situace, že 

by město nepomohlo. 

 

p. Pospíšilík 

Uvedl, že schválením tohoto materiálu se v podstatě převádí všechny nedodělky na školy. Nezaznělo 

zde ani od p. primátora, ani od p. Mazochové, že by svým slovem garantovali, že školám na ty opravy 

a problémy, které tam jsou, prostě dají. 

Pokud by to řekli, tak by to brali jako čestné slovo, a že to dodrží. 

 

MUDr. Slováček 

Pan náměstek Kouba se zaručil, že ano, že se bude řešit. Nicméně tu zaznělo, že odbor školství nemá 

žádné rezervy ve svém rozpočtu, aspoň to tak pochopil. 

Tak by ho zajímalo, když se pomůže školám, město to bude řešit, a bude to opravdu výpadek 

konektivity, a budou to velké sumy, tak se zeptal, jak moc je město schopno to řešit operativně, když 

je zasedání zastupitelstva jednou za dva měsíce. Takže jestli to nejsou prostředky, kdy se musí dělat 

rozpočtová opatření a musí to procházet zastupitelstvem. 

Chtěl by slyšet, aby zaznělo, kde je nějaká finanční rezerva, se kterou by se mohlo nakládat operativně 

a briskně, aby to nemuselo čekat vždycky 2 měsíce na schválení zastupitelstvem. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Sdělila, že odbor školství samozřejmě má rezervu ve svém rozpočtu, při posledním projednávání byla 

rezerva navyšována – navýšení bylo 1,1 milionu Kč. 
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primátor Ing. Měřínský 

Řekl, že samozřejmě havárie může majetek řešit hned, není to tak, že by musel čekat na vyjádření 

zastupitelstva. 

 

Mgr. Romana Pospíšilová – vedoucí odboru sociálních věcí a školství 

Doplnila informaci, že jsou dohodnuti s odborem majetku i s odborem PRI na intenzivní spolupráci ve 

věci reklamace, určitě uzavřením protokolu nedodělky nepřechází na školu. Pokud jsou tam nějaké 

reklamace, tak ty uplatňuje v záruční době investor, čímž je statutární město Přerov, čili to nebude na 

bedrech ředitelů. Ředitel pouze bude kontaktovat odbor školství a odbor PRI a oni už v té věci budou 

dále jednat. Takto jednali i v nedávně době s paní ředitelkou. 

Co se týká finančních prostředků na kapitole školství na základních školách mají zhruba 500 tisíc Kč 

v rámci nerozdělených výdajů. Jsou si vědomi toho, že udržitelnost projektu musí být dodržena, takže 

ty drobné záležitosti budou řešit z této rezervy. Pokud by se jednalo o větší částku a akutní potřebu to 

řešit, tak budou předkládat rozpočtová opatření, ale pokud je to krizový případ, tak ten proces je 

zkrácený, stačí rada města. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Protože dostala ubezpečení od představených města a od paní vedoucí, tak svůj návrh stahuje. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

 

9. RŮZNÉ 

 

401/11/9/2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění 

dopravní obslužnosti Olomouckého kraje 

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 Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 

obslužnosti Olomouckého kraje s Olomouckým krajem zastoupeným Koordinátorem 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci, které tvoří 

přílohu č. 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. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

402/11/9/2020 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-

Město názvem Paula Rausnitze. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

403/11/9/2020 Program regenerace městské památkové zóny Přerov 2020 – 2025 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje „Program regenerace městské památkové zóny 

Přerov 2020 – 2025“ v předloženém znění. 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. 

Trhlík, p. Pospíšil) 

 

404/11/9/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 

závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 

2/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, Obecně závazné 

vyhlášky č. 4/2019 a Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

405/11/9/2020 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 

zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 

jednáních  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. 

pololetí 2019. 

 

DISKUSE:   

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že někteří zástupci, jak v komisích, tak ve výborech nebo i na zastupitelstvu mají účast 

poměrně nízkou – účast 25%. 

Zeptal se, jestli to p. primátor nějak řešil. 
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primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že to nijak neřešil. Souhlasil s p. zastupitelem, že účast některých zástupců v komisích a 

výborech je tristní, nicméně je to záležitost jednotlivých klubů, nikoliv p. primátora. 

 

RSDr. Nekl 

Reagoval, protože se jednán i o jednu jejich členku v jedné komisi a informoval, že už je to dojednáno, 

byla dlouhodobě nemocná, ale už začne normálně pracovat a u nižších účastí, kolem 50%, to řeší. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. 

Pospíšil) 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 

DISKUSE:  

 

RSDr. Nekl 

Zaměřil se na jednu citlivou věc. Statutární město Přerov má partnerská města, se kterými udržuje 

kontakty. Informoval, že 30.1.2020 se ve veřejném prostoru objevila zajímavá zpráva z partnerského 

města na Ukrajině Ivano Frankivsk. V tomto městě zemřel v 99 letech nějaký p. M* M*, který byl 

veteránem divize SS Haličina, jeho pohřeb se stal slavnostním rituálem, jak sami přiznali představitelé 

města. Pan M* se podílel na zvěrstvech likvidace 50 tisíc obyvatel Ivano Frankivsku – mužů, žen, dětí, 

převážně Židů, Poláků a Bělorusů, ale i jiných národností. Tento nacista byl slavnostně pohřben 

v Aleji slávy za účasti představitelů města, úředníků, farářů a lidí v uniformách SS. Po kritice, která se 

snesla např. od poslance M* M* (podotkl, že to není žádný levicový poslanec, protože levicové strany 

mají zakázáno kandidovat do parlamentu Ukrajiny), který napsal, že by si Ukrajinci měli uvědomit, 

kam patří, jestli do tábora, kteří opěvují nacistické zločince, nebo je nenávidí. Pohřeb se konal v den, 

kdy v Osvětimi vystoupili před vězni tohoto koncentračního tábora ukrajinský prezident Zelenskyj se 

svým kolegou A.T. Na tuto kritiku odpověděl na své facebookové stránce primátor Ivano Frankivsku – 

poukázal na to, že zesnulý M* vždy dokázal povzbudit a naučit, ale nedefinoval, co mohl bývalý 

příslušník fašistické divize SS naučit. 

Letos si připomeneme 75 výročí porážky německého nacismu a ukončení nejstrašnější války na území 

Evropy ve 20.století. Je přesvědčen, že i hrdinové Přerovského povstání, kdy z nich 21 bylo těsně před 

koncem války popraveno v Lazcích, si nezaslouží, aby město nadále udržovalo partnerský vztah 

s městem, v jehož čele stojí představitel nacionalistické strany Sloboda, a na jehož teritoriu jsou 

oslavováni bestiální vrazi a váleční zločinci. Navíc tento akt proběhl i proti ústavě a zákonům 

Ukrajiny. 

Je to námět, proto vyzval Radu města, aby se tím zabývala a popřípadě podala informaci, nebo řekla, 

jakým způsobem se k tomu město postaví v rámci partnerských vztahů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Domnívá se, že partnerská města schvaluje zastupitelstvo, čili pokud by zde padl návrh o tom, že by 

měli rozvázat smlouvu s partnerským městem, tak se tím samozřejmě zabývat budou. 

Nicméně si myslí, že pokud současný starosta Ivano Frankivsku nějak nešťastně vystoupil, ještě není 

důvod k tomu, aby se rušilo partnerství. 

Na základě této informace by nehlasoval o ukončení spolupráce s Ivano Frankivskem. 

 

p. Pospíšilík 

Myslí si, že je to hodně vážná věc a není dostatek informací, aby zde udělali nějaké rozhodnutí. Pokud 

to chce p. Nekl řešit, tak je ochotný, jako předseda klubu za Trikolóru, se o tom bavit. Takže pokud p. 

Nekl svolá kluby, tak určitě přijde, nebo někdo z jeho zástupců. 
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RSDr. Nekl 

Je si vědom, že nemohou na základě nějakého vystoupení a nějakých fabulací, které byly v tisku, 

reagovat. Požádal, aby se rada nad tím zamyslela. 

Předal odkazy týkající se jím vznesené informace. 

 

p. Tomaníková 

Měla prosbu – v r. 2017 předkládala návrh na dostavbu domova důchodců s tím, že se vyčlenilo 4,5 

milionu Kč na zpracování projektu, dokonce se udělala licenční smlouva s architektem Lukášem, který 

ten základní domov důchodců projektoval. Bylo rozhodnuté, že se zpracuje projekt, a že se požádá 

Ministerstvo práce, které vypsalo spolufinancování takovýchto akcí z titulu Ministerstva práce a 

sociálních věcí na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb. Vzhledem 

k tomu, že toto téma bylo vypsáno na rok 2016 a 2020, tak se zeptala, jestli už bylo požádáno o 

spolufinancování, nebo v jakém je to stavu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Ještě nebylo požádáno, ale nepochybně se bude žádat ve chvíli, kdy se schválí záměr. 

 

Mgr. Kouba – náměstek primátora 

Připomenul, že v Programovém prohlášení řekli, že dostavba pavilonu G domova pro seniory je pro ně 

prioritou. Je to asi měsíc, co byl dokončen projekt, kdy dostavba by měla být cca ve výši 250 milionů 

Kč, a dotační program na tento objem nebyl vypsán. Snaží se získat dotační programy, jak jen se dá, 

takže určitě v tom pokračují a společně s odborem PRI se snaží získat informace a přihlásit se do toho. 

 

MUDr. Slováček 

Požádal náměstka Záchu, aby osvětlil nekončící problém a evergreen točny městské autobusové 

dopravy v Lýskách. Chtěl by vědět, v jaké fázi jsou jednání s jednatelem firmy Sibom p. M* a zda 

není ohrožen provoz městské autobusové dopravy v Lýskách. 

 

p. Zácha – náměstek primátora 

Zrekapituloval – v minulém roce došlo po dlouhých peripetiích k vydání stavebního povolení, které 

nabylo právní moci na stavbu točny pro MHD v Lýskách. Tato stavba byla vysoutěžena, byla 

zrealizována, následně byla zkolaudována a kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci. Součástí 

majetkoprávního vztahu byla podepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě na koupi pozemku pod 

současnou točnou MHD. Není pravda, že jsou u konce soudní spory, ty pokračují dál, kasační stížnost 

je podána a čeká se na její výsledek. Jsou to věci, které je potřeba v této chvíli rozlišit a nedávat je 

dohromady. Co se týká jednání s panem jednatelem firmy Sibom, která v současné době je majitelem 

pozemku pod točnou, tak došlo k pochybení jednotlivcem, a to na úřadě, to pan tajemník již řešil. 

Oslovil majitele pozemku s možností dalšího jednání a jsou zde dvě možnosti, a to buď uzavření 

nájemní smlouvy na pronájem pozemku pod stavbou, nebo výkup daného pozemku. V LV je uvedeno, 

že současný majitel i na LV má napsáno - předkupní právo ve prospěch bývalého majitele pozemku. 

Slíbili, že předloží nájemní smlouvu a jednání budou pokračovat dál. 

Stavba točny je zkolaudována, je to veřejně přístupná účelová komunikace, takže v této chvíli nemůže 

dojít k uzavření této točny na základě toho, že majitelem pozemku pod stavbou je někdo jiný než 

majitel stavby, což je statutární město Přerov, majitelem pozemku pod stavbou je právnická osoba, což 

je firma Sibom. 

 

Ing. Mazochová – náměstkyně primátora 

Upřesnila p. Koubu – z projektu na G- pavilon – 238 milionů Kč vč. DPH. Jsou odkazováni na dotační 

tituly r. 2021+, zatím neví, že by v r. 2020 na tento typ dostavby byl vypsán dotační titul. 

 

Občan – p. Čechál 

Mluvil o dopravní obslužnosti, konkrétno o stížnostech ekologických spolků Děti země a ještě nějaké 

jiné na dálnici. V médiích proběhlo, že kritizují nějaké nepovolené stromy nebo keře. 

Zajímalo by ho, jaký je aktuální stav, co se děje, jaké jsou termíny, lhůty, jak to vypadá s možným 

oddálením. 
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Druhá věc se týká uvolněného radního p. Navrátila – za rok a půl ve funkci v podstatě vychází najevo, 

že jeho osoba, byť se snaží, není schopna ovlivnit spoustu procesů, které s dálnicemi a dalšími 

dopravními stavbami souvisí, protože jejich investorem není město Přerov. 

Takže by ho zajímalo, jak dlouho ještě vydrží tato uměle zřízená funkce. 

 

Ing. Navrátil – uvolněný radní 

Změna územního rozhodnutí nenabyla právní moci, nyní je to v rukou krajského úřadu. 

Dnes rozeslal všem zastupitelům email od p. V* – už jen ty kompenzace, které řeší vláda, dopravní 

situace v Přerově je vládní prioritou a velmi vážně se stará o to, aby ten poslední úsek dálnice D1 0136 

byl co nejdříve dostavěn, a myslí si, že v Přerově vznikají další dopravní stavby, občané Přerova jsou 

informováni o stavu věcí, které zde probíhají, a dál se už obhajovat nechce. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Navrátila, kolik ještě chybí vykoupit pozemků na dálničním úseku Předmostí – Horní 

Moštěnice. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bude zaslána písemná odpověď. 

 

p. Tomaníková 

Doplnila svůj dotaz – že je to 160 milionů Kč a v jakém je to rozpracovaném stavu. Zeptala se, jestli 

bylo požádáno, protože dotační titul na rozvoj a obnovu byl vypsaný na 2016-2020, protože je letos 

2020, tak ji zajímá, zda žádost o dotaci byla podána, nebo zda ještě nebyly projekty. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nepožádali o dotaci z toho důvodu, že nebyl vypsán dotační titul na tak veliké zařízení, jak je 

vyprojektováno. V této chvíli jsou vypsány tituly pouze asi do 25 lidí v jednom zařízení, tím pádem 

žádost nepodali. 

 

Ing. arch. Horký 

Vrátil se k již projednaným bodů, a to bod 3.3.2 – nákup pozemků v Dluhonicích – podal návrh na 

usnesení:  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemků p.č. 1261, 1262 a 

1263, k.ú. Dluhonice, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

2. ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi, DiS., projednat záměr úplatného 

převodu pozemků s jejich vlastníky. 

 

Znovu se zeptal, byl schválen nákup objektu T.G.M. 16, ale nebylo mu odpovězeno, co s tím 

soutěžním dialogem na výběr projektanta. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neví v této chvíli, jakým způsobem se bude soutěžit projektant, to ještě nebylo předmětem jednání. 

 

Ing. Hrabina 

Vrátil se k území kolem „myší díry“ – Přerov-Lýsky, odbočka na Předmostí. Skoro před rokem se zde 

diskutovala nějaká opatření, která na této cestě I. třídy by měla vzniknout tak, aby byla zvýšena 

bezpečnost. Zatím se tam nic neděje, zeptal se, v jakém je to stavu. 

 

Ing. Navrátil – uvolněný radní 

Odpověděl na dotaz týkající se majetkový přípravy D1 0136 – je vykoupeno 85% pozemků, z toho je 

zhruba 797 smluv z 950, dále pokračují vyvlastňovací řízení a uzavírání zřízení věcných břemen. 
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Co se týká úpravy křižovatky u „myší díry“, tak už viděl od p. Š*, že má celou situaci již na 

posouzení, je tam snížení rychlosti z 90 na 70 km/hod a na 50 km/hod. Předpokládá, že v brzké době 

to už bude vyvěšeno a stanoveno. 

 

primátor Ing. Měřínský 

V této chvíli je na dopravním inspektorátu návrh na změnu rychlosti na 70 a 50 km/hod. ještě před 

začátkem města Přerova. 

 

p. Zácha – náměstek primátora – faktická 

Dal na zváženou p. Horkému, aby se hlasoval pouze bod 1, protože to dává mandát odboru majetku a 

jím zastoupeného, aby jednal. 

 

Ing. arch. Horký 

Souhlasí, aby se hlasovalo pouze o prvním bodě jeho návrhu. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, zda vedení města má v plánu zřídit nějaký dotační titul, jako to zřídilo město Olomouc 

v rámci ITI. Jestli je nějaké možnost ITI v oblasti rozvoje podnikání a zaměstnanosti přivést do města 

Přerova tak, jako v Olomouci. 

 

primátor Ing. Měřínský 

ITI jsou teritoriální investice a je jedno, jestli je to v Přerově nebo v Olomouci. Pokud je tam nějaký 

dotační titul v rámci ITI, tak je jedno, jestli podnikatel má sídlo v Olomouci nebo v Přerově, může o to 

zažádat. Neví, jestli Olomouc vypsal nějaké jiné, vlastní investice nebo pobídky, ale o tom neví. 

 

p. Zácha – náměstek primátora – faktická 

Jsou v řídícím výboru ITI. To, co řekl p. primátor, tak se týká celé aglomerace. Dotační tituly jsou 

zveřejněny a je to otevřeno pro podnikatele i v rámci podpory zaměstnanosti a rozvoje jejich firem. 

Projekty se tam průběžně posuzují a schvalují. 

 

p. Pospíšilík 

Veřejnost mohla být o tomto informována prostřednictvím Přerovských listů, které jsou distribuovány 

všem. 

 

primátor Ing. Měřínský 

ITI má vlastní webové stránky, kde jsou všechny programy vyhlášeny, zveřejněny včetně detailních 

podmínek a každý má možnost se na této platformě o tom dozvědět. 

Přerovské listy neslouží k informování podnikatelů o tom, co dělá ITI za programy. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Je členem pracovní skupiny pro vědu a výzkum při ITI a potvrdil, že se tam objevují žádosti od 

podnikatelských subjektů z celého definovaného teritoria, tzn. přímo i z města Přerova. Možná nejsou 

podnikatelé dostatečně informováni, je na zváženou, jak by se dalece měli informovat sami, co proto 

mohou udělat oni atd. 

Zmínil problematiku Přerovských listů, že se objevují problémy s tím, že nejsou moc dobře v poslední 

době doručovány občanům do schránek. 

Upozornil, že sice došlo ke změně vydavatele, ale není ten, kdo má na starosti distribuci, jsou to dva 

odlišné subjekty. Zabývali se tím na několika zasedáních, vznikla z toho nějaká doporučení, zabývala 

se tím i Kancelář primátora. 

 

Ing. Daniela Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Na webových stránkách města dostali občané informaci, jakým způsobem mohou reklamovat, když 

nedostanou Přerovské listy. Ke spolupráci byli také vyzváni předsedové samospráv jednotlivých 

domů, domovníci. Archy, které budou obsahovat jméno a přesnou adresu mohou ode dneška do konce 

týdne doručit buď na Městské informační centrum, nebo na recepci magistrátu na náměstí T.G.M. 2, 
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na Bratrské 34 a na Smetanově ulici, popřípadě mohou seznamy naskenovat a poslat na adresu 

reklamace.pl@prerov.eu. Na tuto adresu mohou reklamace zasílat i jednotlivci z rodinných domů. Ti, 

kteří nedostali Přerovské listy, si je mohou v MIC vyzvednout. Celé znění Přerovských listů je také 

zveřejněno na webových stránkách, kde lze nalézt i celý archív. 

Tuto informaci si mohou občané také přečíst na webových stránkách města v aktualitách. 

 

MUDr. Slováček 

Ocitoval Wiikipedii a složení skupiny Melody Boys, z důvodu, že se ho sice nedotýká, že p. primátor 

uvedl v rozhovoru pro IDnes, že pro něj není důležité, jak se p. Pospíšilík a jeho Melody Boys 

jmenují. Nicméně podotknul, že součástí týmu Trikolóra je i žena, kolegyně Věra Václavíčková. Proto 

požádal p. primátora, že až jim bude vymýšlet nějaké jiné synonymum, kdyby mohl vzít název kapely, 

jejíž součástí je i žena. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že možná je součástí jejich terapie to, že potřebují veřejně prezentovat své pocity. Myslí 

si, že jsou lepší platformy, než je jednání zastupitelstva města, kde by se o to mohl s někým podělit. 

 

Mgr. Kouba – náměstek primátora 

Město Přerov bude pořádat první běh táborové školy pro seniory v létě 2020 v Čekyni, týdenní pobyt. 

 

 

 

406/11/9/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana 

Horkého 

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

převod pozemků p.č. 1261, 1262 a 1263, k.ú. Dluhonice, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování o podnětu Ing. arch. Horkého: 27 pro, 4 se zdrželi, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. 

Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 

 

 

407/11/9/2020 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy a 

připomínkami, vznesenými na 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (Mgr. Netopilová, Ing. Prachař, MUDr. Trhlík, p. Pospíšil) 
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10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 3. února 2020 

v 19:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 3. 2. 2020 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

 

 

 

  Ing. Hana Mazochová 

                                                                               náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. arch. Jan Horký 

                                                                                         člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 


