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Z Á P I S 

z 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 30. dubna 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘAD: 
 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání 
Zastupitelstva  

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2018 

Ing. Mazochová 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 Ing. Mazochová 

4.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2018 

Ing. Mazochová 

4.3 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury Ing. Mazochová 

4.4 Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v 
Přerově (Kulturní a informační služby města Přerova) 

Ing. Mazochová 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční 
síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“  

Ing. Mazochová 

5.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. 
Pod lesem, Žeravice“  

Ing. Mazochová 

5.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ Ing. Mazochová 

5.4 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 
operátora - centralizované zadávání veřejných zakázek na 
telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

5.5 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019, 
2020 

Ing. Mazochová 

5.6 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě - podání 
žádosti o dotaci 

Ing. Mazochová 

5.7 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro 
standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-
2022)“  

Ing. Mazochová 
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6. Majetkoprávní záležitosti  

6.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod jednotek č. 
555/2, č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, 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 a spoluvlastnických podílů na pozemcích p.č. 194 a p.č. 
193/1 v k.ú. Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám  

p. Zácha 

6.1.2 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 
statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

6.1.3 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 
808/3, p.č. 813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez 
čp/če, p.č. 814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez 
čp/če, p.č. 879/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 
880/3 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba 
bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 
881/3 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 882/1 - součástí je 
stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 
883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 883/2 - na pozemku 
stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 
885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - součástí je stavba bez 
čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - součástí je 
stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

6.1.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

6.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

6.1.6 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 
6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám 
povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

6.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

6.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - částí pozemků p.č. 5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 
v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

6.2.4 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú.Přerov. 

p. Zácha 

6.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná 
stavba č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov 
(Velká Dlážka 46) 

p. Zácha 
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6.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož 
součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 
1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož 
součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné k části obce 
Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

6.2.7 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

6.2.8 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 
1159 vše v k.ú. Čekyně  

p. Zácha 

6.3.1 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerova –   pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

6.3.2 Úplatný  převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

6.3.3 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova a smlouva o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu 
výstavby RD - Přerov - Kozlovice - II.etapa" 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

6.3.5 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. 
Přerov                                                                                                                                                         
Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení 
vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny 
Přerov I - Město"                                                                                                                                                                                                                                                                              

p. Zácha 

6.4.1 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 
433/2 a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku 
statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. 
Vinary u Přerova 

p. Zácha 

6.4.2 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za 
pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 
800 vše v k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

p. Zácha 

6.4.3 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 
649/25, p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za 
část pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 3 
budoucí směnné smlouvy 

p. Zácha 

6.6.1 Dohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného 
majetku mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo 
Přerov a.s.  

p. Zácha 

6.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva 

p. Zácha 

6.6.3 Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu 
bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 
pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

p. Zácha 
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6.6.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, 
p.č. 6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

6.7.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

7. Školské záležitosti  

7.1 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
Přerov, Želatovská 8  

Mgr. Kouba 

7.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 
CHAMPIONSHIP 2019 

Mgr. Kouba 

7.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s. Mgr. Kouba 

7.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov 

Mgr. Kouba 

7.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace Přerov I  

Mgr. Kouba 

7.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 
základní organizace  Přerov II 

Mgr. Kouba 

7.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, 
z.s., Základní organizace Výkleky 

Mgr. Kouba 

7.8 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, 
z.s., Okresní organizace Přerov 

Mgr. Kouba 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Poskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM 
z.s. 

Mgr. Kouba 

9. Různé  

9.1 Omezení užívání glyfosátu městem Přerov Ing. arch. Horký 

9.2 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2019. 

primátor 

9.3 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2019. 

primátor 

9.4 Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., 
místní organizaci Přerov. 

primátor 

9.5 Výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  primátor 

9.6 Vnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů primátor 

9.7 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně 
závazné vyhlášky č. 4/2015 

primátor 

9.8 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 

primátor 

9.8.1 Zřízení pracovní skupiny pro participativní rozpočet – materiál na 
stůl 

Ing. arch. Horký 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

 Ing. Petr Měřínský    - primátor  

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:   - dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:     Ing. Antonín Prachař 

       p. Vladimír Pospíšil   

       Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

 

 

D. Hosté:   

 
 
   

    

E. Zapisovatelka:       Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova. Požádal, aby se všichni zastupitelé prezentovali. 

Připomenul ustanovení § 83, odstavec 2 zákona o obcích – člen zastupitelstva, u kterého skutečnosti 

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

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

nebo právnickou, kterou zastupuje dle zákona nebo plné moci, tzv. střet zájmů, je povinen sdělit tuto 

skutečnost před zahájením orgánů obce, který má danou záležitost projednávat. Je mezi námi 

zastupitel, který by byl ve střetu zájmu s tímto ustanovením k dnes projednávaným věcem? 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Přesto, že dle zákona není ve střetu zájmu, bod 6.3.5 předloží a okomentuje a nebude hlasovat. 

 

p. Pospíšilík: 

Také se cítí ve střetu zájmů v bodu 7.6 

 

Ing. Hrabina: 

Je členem základní organizace, tedy bod 7.6 nebude hlasovat.  

 

p. Marek Dostál: 

Cítí se ve střetu zájmů v bodu 6.2.2 a nebude tedy hlasovat. 
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V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) informuji, že místnost 

zasedání Zastupitelstva je snímána kamerovým systémem za účelem přímého přenosu a pořízení 

zvukového a obrazového záznamu ze zasedání. 

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

Omluveni:  Ing. Prachař 

   Mgr. Bc. Václavíčková 

   p. Pospíšil 

 

Přijdou později:  Ing. Symerský 

   MUDr. Trhlík 

 

 

Je přítomno 30 zastupitelů a zastupitelstvo je schopno se právoplatně usnášet. 

 

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova je ověřený a vyložený u zapisovatelky. Pokud 

k němu nebudou vzneseny během dnešního zasedání námitky, bude považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní zasedání bylo zasláno všem členům zastupitelstva města. Zasedání bylo 

řádně a včas svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 18.4.2019. 

 

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

 

Má někdo doplňující nebo pozměňující návrh k programu dnešního zasedání? 

Primátor navrhl rozšířit program o bod 2.1.1 Informace o sporu HC Zubr Přerov se Svazem 

ledního hokeje. 

 

Hlasování o rozšíření programu o bod 2.1.1: 29 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, 

MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

Za ověřovatele byli navrženi: náměstek primátora Michala Zácha a Mgr. Lada Galová. 

Hlasování o rozšířeném programu a ověřovatelích: 30 pro, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

124/5/1/2019 Zahájení, schválení programu 5. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje rozšířený program 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

30. dubna 2019, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu a Mgr. Ladu Galovou za ověřovatele zápisu      

5. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 4. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

125/5/2/2019 Informace ke sporu HC Zubr Přerov vs. ČSLH 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyjadřuje svou podporu HC ZUBR Přerov z.s. ve věci 

sporu o extraligu juniorů. Vyřazování týmů ze soutěží jiným, než sportovním způsobem považuje       

za nelegitimní a poškozující důvěru mládeže v základní hodnoty fair play. Dále apeluje na ČSLH, aby 

dodržoval pravidla soutěží stanovená jím samým, a konečně věří v uznání spravedlivých požadavků 

přerovského hokejového klubu, jehož výsledky práce s mládeží dělají dobré jméno městu Přerovu       

v rámci celé České republiky i mimo ni. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Dvorský, Ph.D., občan města Přerova: 

Vystoupil jako předseda představenstva HC Zubr Přerov, z.s. Hokejový klub vystupuje ve dvou 

právních subjektivitách. Jedna se zabývá především mládeží, to je ten zapsaný spolek. V tomto 

případě se jedná o spor celého klubu. V pátek rozeslal krátké vyjádření o sporu mezi jejich klubem, 

mládeží a Českým svazem ledního hokeje. Konkurence v extralize juniorů byla vysoká, z počtu 24 

týmů je 17 v akademii, kde mají navíc úplně jiné finanční podmínky, než ostatní kluby. Podařilo se 

jim po sportovní stránce v soutěži udržet, ale už v únoru, když bojovali o udržení, tak přišlo 

rozhodnutí svazu o tom, že v podstatě rozhodnutím od stolu bude reorganizovaná tato soutěž, a že 

určité týmy, které nemají statut akademie, tak budou z této soutěže automaticky bez ohledu na 

sportovní výsledky vyloučeny. To se týkalo jednak jich, dále Havířova a Vsetína, který už hrál o titul. 

Po tomto rozhodnutí bylo těžké vůbec motivovat kluky, aby pokračovali v boji. My jsme začali 

přesvědčovat svaz, že ten krok není správný, a že by bylo dobré ho přehodnotit. Teď stojíme před 

arbitráží se svazem ledního hokeje a věříme, že se podaří to rozhodnutí zvrátit, a že svaz rozhodnutí 

přehodnotí. Jsou nástroje i občansko-právní. Snažíme se o podporu od těch, kterých se to bytostně 

týká, proto si dovolil připravit text, který by mohl být návrhem usnesení, pokud někdo ze zastupitelů 

jej přijme za svůj. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Předložil návrh na usnesení a otevřel diskusi. 

 

MUDr. Slováček: 

Rozhodně prohlášení podpoří. Jsou to závažné informace, které tady zazněly. Je nutné dát podporu 

hráčům a trenérům. Pokud hráči vypadnou sportovně, k tomu není námitek, pokud je to rozhodnutí od 

stolu a v polovině soutěže, tak je to nefér. 

 

RSDr. Nekl: 

Každý rok tady rozhodujeme o finanční podpoře hokejistům. Když se o tomto dočetl v novinách, tak 

zíral. Nemá iluze o sportu vrcholovém, ale jestli takto je dehonestovaná mládežnická kategorie, tak to 

už je za hranou. Toto usnesení klub KSČM podpoří a věří, že se hokejovému klubu podaří zlomit toto 

administrativní a necitlivé řešení. 

 

RNDr. Seitlová, senátorka: 

Připojila se k podpoře tohoto usnesení, protože ten administrativní zásah byl naprosto nesprávný. 

 

p. Čechál, občan Přerova: 

Podporuje navržené usnesení. 
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Hlasování: 30 pro, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

126/5/2/2019 Informace o činnosti Rady města Přerova od 4. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

 

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

(9. schůze Rady města Přerova konané dne 15.2.2019, 10. schůze Rady města Přerova konané dne 

28.2.2019, 11. schůze Rady města Přerova konané dne 5.3.2019, 12. schůze Rady města Přerova 

konané dne 21.3.2019,  13. schůze Rady města Přerova konané dne 4.4.2019, 14. schůze Rady města 

Přerova konané dne 18.4.2019). 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

 Dotaz – 14. schůze RM – schválení zadávacích podmínek a zahájení výběrového řízení na 

výstavbu autobusové zastávky na ulici Palackého v hodnotě 1,8 milionu korun. Za takovou 

cenu lze postavit novostavbu rodinného domu. 

 

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

Tato projektová dokumentace zahrnuje autobusovou zastávku, která bude sloužit pro zastavení dvou 

autobusů. Cena jedné zastávky je cca 700.000 až 800.000 korun. Cena za přeložky je cca 160.000 

korun. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jsou to projektované náklady, budeme soutěžit. Pokud se přihlásí firma, která to udělá levněji, budeme 

rádi. 

 

Pí Tomaníková: 

Na zastupitelstvu 10. prosince měla dotaz, zda dotace na výkon státní správy pro jiné obce pokrývají 

naše skutečné náklady. Nějakým nedopatřením to vypadlo a tak jsme se domluvili, že termín odpovědi 

přesuneme na konec března, až po roční závěrce. Proto jste obdrželi informaci, že tento rozdíl se 

pohybuje dle jednotlivých let v rozmezí od 25 mil. Kč až po skutečnost roku 2018 na 47,6 mil. Kč 

s odpisy. Tolik pro vysvětlení. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dotaz – rada projednávala několikrát osud zídky na nábř. Lukaštíka. Bylo by vhodné, kdyby 

s výsledkem byla seznámena veřejnost, protože kolem toho bylo poměrně živo. Možná, kdyby 

z toho vzešlo poučení do budoucna. A to by mělo znít tak, že u všech investičních projektů by 

měla být přizvaná městská architektka, aby se případné spory mohly řešit v průběhu 

projektových prací a ne až potom. Zajímá ho, jaké je poučení z této kauzy a jak to vlastně 

dopadlo. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To poučení je takové, jaké jste řekl. Do všech takových akcí bude vstupovat paní architektka. 
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Ing. arch. Horký: 

 Dotaz – 10. schůze rady – rada byla seznámena s prezentací zástupců spolku Odpady 

Olomouckého kraje. Byl by rád, kdyby byla tato prezentace přednesena zastupitelům, 

respektive poslána. 

 12. schůze rady – žádost o opravu v zápise rady, kde je uvedeno, že smlouvu o spolupráci 

s ŘSD předložil náměstek Tomáš Navrátil. Pan Navrátil už není náměstek a oba ověřovatelé 

zápisu to přehlédli. 

 Byl schválen jednací řád komisí a před chvílí mu došla pozvánka na komisi majetkovou, kde 

se opět píše, že budou materiály předkládány písemně. To je v rozporu s jednacím řádem. Byl 

by rád, kdyby byl jednací řád dodržen a materiály byly předkládány elektronicky. 

 

Ing. Hrabina: 

 Dotaz - z tiskové zprávy města Přerova se dověděl, že město Přerov chce monitorovat dopravu 

nějakým kamerovým systémem. V usnesení rady to nenašel. Kdo to schválil, odkud tady ta 

investice půjde? Město by dopravu mělo řešit, nikoliv monitorovat. Investice se mu jeví jako 

naprosto zbytečná. Existují online navigace, které informují o zácpách a navrhují objížďky a 

jsou v podstatě zadarmo. Navrhl, aby ty peníze byly přesunuty například Městské policii na 

rozvoj stávajícího kamerového systému. 

 

Mgr. Netopilová: 

 Dotaz na uvolněného radního – prosí, aby se na každém zastupitelstvu dověděli konkrétní 

výsledky jeho činnosti, jaká je náplň jeho práce, jak se to promítá do dopravní situace ve 

městě. O jeho činnosti neví v podstatě nic.  Jestli jsme byli zpočátku po dopravním omezení 

v ulici Polní příjemně překvapeni, tak to se v následujících týdnech změnilo a teď minimálně 

na trase Předmostí – město a zpět je situace katastrofální už od rána. Město by mělo dělat 

osvětu, nabádat lidi k dopravě autobusem, na kole a pěšky. 

 Dotaz – odvolání paní Tomaníkové z Komise pro občanské záležitosti. Jaké jsou důvody? 

Veřejně chce paní Tomaníkovou podpořit, vyjádřit jí, že podle ní měla v komisi zůstat, a že 

tam odvedla kus pořádné práce za všechny roky, kdy komisi vedla, nebo v ní pracovala. 

Důvody jejího odvolání jsou pro ni nepochopitelné, nespravedlivé. Nechápe postoj klubu 

komunistů. Jste koalice, nebo opozice? 

 Dotaz – zamýšlený provoz spalovny a k tomu jak se vyvíjí spolupráce s Veolií. V některých 

zprávách postřehli, že tzv. memorandum už neplatí a už je zase na pořadu dne něco jiného, že 

vznikla jakási akciová společnost založená Olomouckým krajem. Rádi by znali podrobnosti. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My jsme věděli, že dopravní situace v dopravě je těžká, s těmi dopravními stavbami, které probíhají, 

bude ještě těžší, a proto byla zřízena funkce uvolněného náměstka pro dopravu, který situaci řeší. 

 

p. Ondrůj: 

 Dotaz na pana Záchu na výsledky jednání se soukromými vlastníky v kauze Pasáž. 

 

RSDr. Nekl: 

Už na zastupitelstvu informoval, že výbor provádí kontrolu plnění usnesení k výstavbě parkoviště na 

Komenského ulici ohledně likvidace zeleně a její náhradní výsadby. Pracovní skupina provedla 

kontrolu a konstatuje, že nebyl porušen zákon. 

Reakce na paní Netopilovou – je až s podivem, jak některé politické kluby mají starost o to, jak 

rozhoduje jiný klub. Vždy se tady ctilo, že nominace do komisí a výborů je věc klubu. Klub KSČM 

měl dost vážné a podložené důvody stanovisky lidí k tomu, aby tuto změnu vykonali. Zároveň klub 

konstatoval, že si velmi váží práce paní Tomaníkové, ale došlo k excesům, které byly dotazovanými 

potvrzeny. Má sebou stanoviska, mohu je soukromě zastupitelům poskytnout. Požádali radu, aby paní 

Tomaníková byla z velmi vážných důvodů odvolána. Stalo se poprvé, aby předseda nějakého 

politického klubu byl pozván do rady, aby zdůvodňoval personální návrh. To se za 35 let, co je 

zastupitelem, ještě nestalo. 
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p. Pospíšilík: 

K nákupu kamer na sledování dopravy, jak mluvil pan Hrabina – má zkušenost ze Zlína, kde auta 

projíždějí na zelenou vlnu a ve městě se netvoří žádné zácpy. V Přerově se před každým semaforem 

vytvoří kolona.  

 Dotaz na pana Navrátila, jestli toto řešili a jestli systém zelené vlny je nachystaný. 

Zastávka autobusu za 1,8 mil. Kč – to je částka za hrubou stavbu rodinného domku. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jestli u mostu Míru je kruhový rondel, tak je logické, že když u něho stojí auta, tak nemůžou jet přes 

Velkou Dlážku, když je tam zelená.  

 

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

Autobusová zastávka – má k dispozici projektovou dokumentaci. Cena je předpokládaná podle 

projektové dokumentace. Zastávka v Předmostí, která se dělala loni, stála cca 750.000 Kč. Tato 

zastávka je dvojnásobné délky i s přeložkami. V Předmostí jsme žádné přeložky dělat nemuseli. 

Inteligentní semafory – byli jsme ve Zlíně za panem vedoucím Odboru dopravy. Zjišťovali jsme,          

o jaký systém se jedná. Ta částka, která by byla potřebná pro opravu semaforů v Přerově, je kolem      

48 milionů korun. 

 

Ing. Navrátil, uvolněný radní: 

Ke kamerám – když bylo ustavující zastupitelstvo, říkal své vize a jednou z nich bylo zvýšení 

informovanosti řidičů. Přehledové kamery jsou jedním z těch kroků, který by měl zvýšit tu 

informovanost. Je právě pro občany města Přerova. Jedná s ředitelem Kabelové televize, že by tento 

stream dávali vysílat i v Kabelové televizi. Když se ta částka podělí 5 lety, tak to vychází 9.700 Kč 

měsíčně, což mu nepřipadá tak obrovská částka pro informovanost řidičů. 

K paní Netopilové – bylo poměrně dost práce dát dohromady ty objízdné trasy. Byla to těžká 

vyjednávání. Byli proti nám zástupci jiných obcí, Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje i 

policie. Na to, co se v Přerově děje, je ta dopravní obslužnost relativně dobrá. Neprojíždí zde téměř 

žádná tranzitní doprava. Velké poděkování patří městské policii. Během července se bude otevírat 

ulice Polní alespoň jednosměrně a ty vyhlídky budou jenom lepší. 

 

Ing. Hrabina, faktická: 

Ke kamerám – budeme monitorovat veřejný prostor a stream budeme poskytovat komukoliv, 

nenarazíme tím na GDPR. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nebyla to faktická poznámka. Samozřejmě GDPR jsme brali v úvahu a není to proti. 

 

Ing. Vrána: 

Dopravní situace – na minulém zastupitelstvu kolegové z Prosperity analyzovali systém značení a 

naznačovali, jak je to všechno špatně. Poděkoval všem dotčeným organizacím, kolegovi Navrátilovi, 

že po zavření Polní ulice se v Přerově nestalo žádné drama. Přerov byl průjezdný. To, že v rámci 

dopravních špiček neprůjezdnost je, není o systému zelených vln. Je to o stavu komunikací a počtu 

komunikací. Olomouc a Zlín má více komunikací. Přerov má jednu dopravní žílu, a to je ulice Polní. 

Zaráží ho, že kolegům z Prosperity vadí kamery. 

K paní Netopilové ve věci paní Tomaníkové – paní Netopilová seděla v radě v minulém volebním 

období a ví, jak se sestavovaly komise. Vždy respektovali výlučnou pravomoc nominace klubů. Byť 

k paní Tomaníkové chová velké sympatie, pokud k nám přijde předseda klubu komunistů a chce 

někoho odvolat a nominovat někoho jiného, tak to respektují. 

Smlouva s Veolií – pokračují jednání, která nejsou jednoduchá. Na letošní rok mají smlouvu a baví se 

o návrhu smlouvy na delší období. Jinak aktuálně nemá co dodat.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Děkuji panu Vránovi. Ten závěr byl míněn za společnost Teplo. 
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Mgr. Galová: 

K diskusi o paní Tomaníkové – v žádném případě nehodnotí její působení v komisi pro občanské 

záležitosti, stejně jako nehodnotí rozhodnutí klubu KSČM, protože jí to v žádném případě nepřísluší. 

Na druhou stranu cítí jakousi potřebu říci, že nikomu z nás by asi nebylo příjemné, kdyby se tu 

v jakýchsi nekonkrétních hádankách o něm mluvilo, a také ví, že dlouhé roky v komisi pro občanské 

záležitosti pracovala naprosto perfektně a nekonfliktně nejen jako členka, ale i jako předsedkyně. Chce 

jí obyčejně a lidsky vyjádřit podporu. Zná ji ze své práce pro město a myslí si, že je kvalitní a dobrá 

ženská. 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Kamery a jejich finanční krytí – nedošlo k žádnému navýšení rozpočtu, našly se vnitřní úspory, takže 

jsou finančně v této chvíli kryty. 

Autobusová zastávka na Palackého ulici – ten materiál do rady předložila ona, tak může ubezpečit, že 

si nechala předložit podrobnou kalkulaci a rozpočet. Co tady ještě nezaznělo, že to bude zastávka na 

zelené louce. Musí se vybudovat od začátku až po přístřešek. Bude tam odvodnění, přeložky. Když se 

s tím seznámila, tak dala za pravdu, že budeme rádi, když vysoutěžíme za nižší částku. 

 

p. Pospíšilík: 

K dopravě – ano, první týden byla doprava velice dobrá. Veřejnost si to pochvalovala. Ale za 

posledních čtrnáct dní až tři týdny asi žije v jiném městě, protože ta doprava je opravdu špatná. Stačí, 

když jedete z Předmostí na Dluhonice, zácpy od Prioru, centrem města. 

Pokud by zelená vlna měla stát 48 milionů, je to velký peníz.  

Tvrdilo se, že radary nesníží rychlost v místních částech, namontovaly se a všichni jezdí opatrně. 

Nevěří, že systém, který by byl na hlavní tah, by stál 48 milionů korun.  

 

Ing. Střelec: 

Spolek Odpady Olomouckého kraje a jeho servisní organizace, která se jmenuje Servisní organizace 

spolku Odpady Olomouckého kraje. Spolek sdružuje většinu obcí Olomouckého kraje s majoritním 

podílem směsného komunálního odpadu a několik let již řeší zákaz skládkování, který by podle 

stávající legislativy měl nastat k 1.1.2024. Jelikož spolek nemůže realizovat nebo vyvíjet činnost, která 

by vedla k likvidaci tohoto směsného komunálního odpadu, tak byla koncem minulého roku založena 

akciová společnost Servisní organizace spolku Odpady Olomouckého kraje. Olomoucký kraj a 

zástupci spolku Servisní organizace v současné době navštěvují ORP a obce, které jsou sdruženy 

v tom spolku Odpady Olomouckého kraje a vysvětlují strategii a politiku, proč byla založena tato 

servisní organizace. Byla založena proto, aby likvidovala směsný komunální odpad, ne proto, aby 

hledala nějakou spalovnu. Hledá vlastně řešení. Pokud najde firmu, která to buď spálí, nebo udělá 

službu na likvidace směsného komunálního odpadu, tak zadá tuto službu. V současné době nabízí 

městům, aby nakoupila akcie tohoto spolku. 

Zatím není novela zákona o odpadech. Možná jste četli, že se připravuje novela zákona o odpadech, 

kde se posune zákaz skládkování do konce roku 2029. 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dotaz - zajímavější je zakázka, která byla zadána na 12. radě na kanalizační přípojky pro 

restauraci Michalov za 2 mil. Kč. Zajímá ho délka této přípojky, protože ta cena je poměrně 

slušná na kanalizační přípojku, ale nevíme, jak je dlouhá. 

 Doprava – když se projednával jednací řád zastupitelstva, tak žádal, aby u každého materiálu 

bylo napsáno, zda je návrh usnesení v souladu s našimi strategickými dokumenty. Naráží na 

to, že zastupitelstvo v minulém volebním období schválilo plán udržitelné mobility. Zajímá 

ho, zda ta opatření, která navrhuje, jsou vytvářena, nebo naopak, jestli to, co se navrhuje 

v radě města, je v souladu s plánem udržitelné mobility. Je tento kamerový systém v souladu? 

Je to v akčním plánu udržitelné mobility, nebo jsme zase vybočili ze strategického dokumentu, 

který měl tu dopravu právě řešit tak, že se na to podívali odborníci a ne každý jeden z nás, 

který se cítí být odborníkem. Prosí o dodržení a napsání, zda je v souladu se strategií, kterou 

jsme schválili, jinak je zbytečné strategické dokumenty dělat. 



12 

 

 Nebylo odpovězeno na dotaz, jak je naplňováno usnesení zastupitelstva ve věci Pasáže. Prosí 

pana náměstka, jestli se k tomu vyjádří. 

 

MUDr. Slováček: 

K dopravě – musí pozitivně zhodnotit, že započetí uzávěrky ulice Polní nebylo spojeno s žádným 

dopravním kolapsem. Ano, tohle bylo vyřešeno velmi dobře. Trochu reputaci zkazila následná 

uzavírka v ulici Brabansko, která toho času působí ty obrovské zácpy, protože tím pádem, když se 

dostaneme přes Bečvu, tak odjet od Bečvy lze pouze po ulici Velká Dlážka. Trochu ho zklamalo, že se 

nepodařilo odsunout uzavírku ulice Brabansko až bude zprůjezdněná ulice Polní. 

Ke kamerám – ty kamery budou umístěny na strategických křižovatkách, ale s ohledem na to, že není 

moc kudy jinudy ten Přerov objet, tak já se sice ráno můžu podívat na stream z kamer, zjistit, že 

všechny velké křižovatky jsou ucpané, ale kudy to objedu, mi moc nepomůže. Myslí si, že většina 

Přerovanů už dávno ví, že ideální je jet na kole nebo MHD. Myslí si, že monitorovat křižovatky a 

provoz na nich nám sice dá nějakou informaci, ale řešením to není. 

Odvolání paní Tomaníkové z komise pro občanské záležitosti – nebude hodnotit závěr klubu KSČM. 

Trochu mu to připomíná takovou paralelu v naší vysoké politice. Bere to na vědomí, jenom mu přijde, 

že je to velká škoda, protože v té komisi působila dlouhodobě a rovněž preferenční hlasy, které paní 

Tomaníková získala v komunálních volbách, svědčí o jejich kvalitách a o tom, že občané města 

Přerova chtěli, aby byla v zastupitelstvu. Z velké míry to bylo také její činností v komisi pro občanské 

záležitosti. Přijde mu škoda a mrzí ho, že je z této komise odvolaná. 

 

Ing. Navrátil, uvolněný radní: 

Místní část Dluhonice – on i pan primátor několikrát jednali s novým předsedou místní části. Ví, že 

tam vznikají ty nebezpečné situace, nicméně je to vždy o řidičích. Domluvili se na tom, že zhruba do 

týdne bude na daném místě instalovaná kamera městské policie, která bude nebezpečné situace 

monitorovat a potom řešit. Město Přerov je rozděleno na dvě části – jednu část spravuje městská 

policie a Dluhonice zase dopravní policie ČR. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Reakce na pana Horkého – je nová paní architektka a ta se bude vyjadřovat k zásadním projektům. 

Bavíme se o zídce na nábř. Lukaštíka, kdy vy jste určitě ten průběh jako bývalý radní monitoroval, jak 

byla zpracovaná projektová dokumentace, vydáno stavební povolení v té jednoduché variantě, 

finančně pokryto, pak pan primátor rozhodl, že půjdeme jinou variantou na základě sezení s panem K. 

Ta varianta byla po té estetické stránce samozřejmě lepší, přeneslo se to do dalšího volebního období 

s tím, že je rozkreslená projektová dokumentace na variantu, která byla schválená, to znamená varianta 

II. a my jsme přistoupili na základě diskuse s paní architektkou a odborníky kolegy úředníky               

k variantě, která je kompromisní, schůdná jak pro veřejnost, tak pro ekonomickou zátěž. 

Realizovatelná by měla být v tomto roce. Byl jste v radě, chápu, že je to výstup opozičního politika. 

Pasáž – v bodě různém je nachystaná prezentace. Má informace o průběžném jednání s majitelem 

Pasáže, tak vyčkejte. 

Zastávky – jakmile je usnesení rady, něco se vám nelíbí, přijďte. Udělejte si statistiku, jakým 

způsobem veřejné zakázky dnes probíhají. Hlásí se jedna firma, a to mnohdy nad rámec rozpočtované 

ceny. Zastávka na ulici Palackého je dílo, které zahrnuje místo pro dva autobusy, inženýrské sítě, 

zásah do veřejné zeleně. Projekt je k nahlédnutí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Informace ohledně kanalizace v Michalově - přesná trasa a hloubka uložení bude prověřena při 

realizaci, přípojná trasa potrubí korugované 300 mm, celková délka 179 m, v lomech trasy 

budou osazeny nové kontrolní šachty KŠ1-4 např. tegra 600. 
 

p. Čechál, občan Přerova: 

 Dotaz na fungování Finančního výboru. Pracoval ve výboru minulé volební období, kdy 

zasedali jednou měsíčně a bylo docela dost věcí na programu. Frekvence možná poklesla 

v souvislosti s počtem zasedání zastupitelstva jedenkrát za 2 měsíce. Slyšel, že termín  
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zasedání Finančního výboru se dvakrát měnil. Je to pravda? Většina materiálů členům výboru 

údajně přišla až zhruba 24 hodin před jednáním. Byl omezen čas na seznámení se s nimi. 

Materiály jsou v obsahu stovek stránek A4. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bude odpovězeno písemně. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

3. ZÁVĚREČN ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

PŘEROVA ZA ROK 2018 

127/5/3/2019 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2018 

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2018, včetně příloh            

a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a souhlasit, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,                    

s celoročním hospodařením roku 2018, a to bez výhrad, 

 

b) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

c) Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni 

31.12.2018, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2018 dle přílohy č. 13. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Za Finanční výbor sdělil, že usnesení bylo jednoznačně doporučeno ke schválení. Jsou spokojeni 

s hospodářským výsledkem. Termín druhého výboru byl dvakrát neoficiálně měněn, ale žádný ze 

členů výboru nevznesl ani na tomto výboru ani při mém osobním rozhovoru s každým ze členů výboru 

jakýkoliv podnět či překážku v tom datu, kdy se ve finále ten výbor konal a nikdo ani v různém ani 

v průběhu neměl problém s tím, že by dané materiály nestihl projít. 

Objem materiálů – nejobjemnější materiál byl závěrečný účet a výroční zpráva a tyto materiály měli 

všichni členové výboru k dispozici déle než týden. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 
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4. FINAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

128/5/4/2019 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

I toto usnesení si zaslouží doporučit ke schválení, protože členové Finančního výboru zde neshledali 

žádná pochybení. 

 

MUDr. Slováček: 

Dotaz na inventarizaci stromů za milion korun, jestli to bude provádět externí firma nebo proč takové 

náklady. 

 

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

Ano, bude to realizovat externí firma, která bude zpracovávat tuhle pasportizaci. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jedná se o pasportizaci stromů na území města Přerova.  

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

129/5/4/2019 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2018 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2018, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 105.597.426,32 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučuje usnesení ke schválení. Jak nezávislý auditor externí, tak i interní audit 

nezjistil žádná pochybení.  

 

Hlasování: 27 pro, 2 nehlasovali, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík),        

3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 
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130/5/4/2019 Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti kultury 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních 

smluv o poskytnutí dotací v oblasti kultury žadatelům uvedeným v důvodové zprávě. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Usnesení se odvolává na důvodovou zprávu, tak pod výčtem uvedeným v bodě 2 není Taneční škola 

Puls, spolek, nicméně Taneční škola Duckbeat, zapsaný spolek. Nesouhlasí, jak je uvedeno 

v materiálu. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

131/5/4/2019 Pronájem mobilní ledové plochy na náměstí T. G. Masaryka v Přerově 

(Kulturní a informační služby města Přerova) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí  nepřijalo návrh usnesení vzít na vědomí informaci o možnosti provozování 

mobilního kluziště v době konání vánočních trhů v Přerově. 

 

2. schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit následující úpravy rozpočtu a závazného 

ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 287 064,0 * - 1 800,0 285 264,0 

 141  Kulturní a informační služby města 

Přerova 

17 438,2 * + 1 800,0 19 238,2 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

141  Kulturní a informační služby města 

 Přerova 

17 438,2 * + 1 800,0 19 238,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

Dal protinávrh – materiál stáhnout a na dnešním zasedání nehlasovat. 

V důvodové zprávě je finanční analýza, nicméně existují i plastová kluziště a v důvodové zprávě je 

pouze laxně uvedeno, že plastová kluziště a jejich využití bruslaři je sporné a žádná další informace 
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tam není. Má osobní zkušenost z Valašského Meziříčí, kde na náměstí bývá plastové kluziště a nemá 

pocit, že by využití bylo sporné. Jeho pronájem činí asi 240.000 Kč na jeden kalendářní měsíc. 

Navrhl materiál stáhnout, zjistit variantu plastového kluziště v rozměrech odpovídajících 

eventuálně plánované mobilní ploše a až bude ten materiál doplněn a bude jasný závěr jednání 

s firmou RK Invest, tak potom ho teprve předložit k hlasování. 

 

Ing. arch. Horký: 

Částka 1,8 mil. Kč je zhruba hodnota autobusové zastávky, o které jsme se před chvílí bavili.  

Náklady na kluziště zhruba 37 tisíc na den provozu, zvláště pokud tuto službu budeme veřejnosti 

poskytovat zdarma. Pro tento materiál hlasovat nemůže, myslí si, že město Přerov poskytuje zdarma 

spoustu věcí především v oblasti kulturních pořadů. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Krátký komentář ke stažení materiálu – vzhledem k tomu, že nás společnost RK Invest oslovila s touto 

nabídkou, tak my se jí zabývat musíme. Pořádání trhů má pronajaté společnost RK Invest, takže musí 

to konání být řešeno s ní a nemůžeme být s nějakou externí firmou. 

Loni možnost pořízení ledové plochy silně kritizoval a dnes ji bude obhajovat. Proč takový obrat? Ve 

skutečnosti to není obrat, on loni kritizoval tu skutečnost, že nikdo nebyl schopný odpovědět na 

otázku, kolik stojí srovnatelné kluziště v podobných městech. Čili ta částka 1,8 milionu korun působila 

potom přece jen hodně nadsazená. Teď v důvodové zprávě máte i jiné nabídky, jsou tam trošku jiné 

parametry.  Je otázka jaké parametry by mělo to plastové kluziště. Ceny uvedené v důvodové zprávě 

jsou si podobné. Není to nějaká vystřelená částka. 

Další problematika jsou vůbec vánoční trhy v Přerově, které čelí dlouhodobé kritice. Toto je jedna 

z variant, která by mohla právě na to náměstí přivést další lidi. Myslí si, že toto je jeden z kroků, a že 

to za to stojí. 

 

p. Pospíšilík: 

Tento materiál je na zastupitelstvu už potřetí, dvakrát neprošel. Ta diskuse byla nejen o ekonomice, ale 

i o tom, jak náměstí oživit. Na tak krátkou dobu je toto vysoká částka. Přemýšlí, jestli raději neudělat 

parkování zdarma, abychom celoročně přivedli na náměstí lidi. 

Souhlasí s panem Slováčkem. Materiál nemůže podpořit, je to drahé a na krátkou dobu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Citoval ze Znojemského deníku, kde město neúspěšně provozovalo umělé kluziště: „Není to ono, 

povrch prostě nejede, povrch navíc klouže, takže bruslař nemůže zabrat do stran“.  

Umělé kluziště tam měli, ale obyvatelé ho nevyužívali. Myslím si, že umělé kluziště není dobrý nápad. 

 

Ing. Navrátil, uvolněný radní: 

Ve svých materiálech našel cenovou nabídku z konce roku 2017 na umělé kluziště, plocha 20 x 10 m, 

včetně brusky, lavičky, cena 719.500 Kč bez DPH. 

 

Ing. Galeta: 

Předpokládá, že na kluziště přijde během té doby kolem tisíce bruslařů. Na jednoho bruslaře nám 

vyjde částka 1.800 Kč. Raději by ty peníze investoval do masového sportu dětí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Není možné to přepočítávat na počet bruslařů. Jde o to, co ta ledová plocha přinese. Jednak jsou to 

bruslaři a jednak jsou to lidé, kteří přijdou spolu s těmi bruslaři a budou náměstí využívat. 

 

Ing. Vrána: 

Podpořil to v minulosti a podpoří to znovu. Kluziště výrazně zvýší atraktivitu vánočních trhů. Na 

minulém zastupitelstvu pan Pospíšilík kritizoval, jak jsou špatné vánoční trhy, a že i v minulosti byly 

špatné a názory lidí nejsou také ideální.  

Toto je pokus o zvýšení atraktivity vánočních trhů. Drahé to je, ale provozovatelé mohou objednat 

lepší stánkaře s atraktivnějším zbožím, udělat lepší program. 



17 

 

Než umělé kluziště, tak raději žádné. 

 

MUDr. Slováček: 

Na pana Navaříka – četl důvodovou zprávu a ví, že jsme smluvně vázáni s firmou RK Invest, a proto 

řekl, že je třeba zjistit variantu umělého kluziště a projednat to s firmou. 

K citaci pana primátora – zmínka, že plastové kluziště při pohybu do stran klouže, tak led klouže 

zrovna tak. 

Variantu kluziště na náměstí podporuje, protože si myslí, že dokáže přitáhnout lidi. Kluziště ve 

Valašském Meziříčí nikdy není prázdné a naopak lidé čekají na to, až se uvolní brusle na zápůjčku.  

Neviděl by to tak tragicky, že na plastovém kluzišti nikdo nebude. 

Pouze podává protinávrh, zjistit cenovou relaci. Děkuje panu Navrátilovi, že našel cenovou relaci, 

předpokládá, že cena, kterou říkal, byla za 30 dní. 

Není zásadně proti kluzišti, ale je pro to, abychom zvážili jiné varianty, než pouze ledovou plochu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zopakoval, co říkal, povrch klouže, bruslař nemůže pořádně zabrat do stran. To je míněno tím, že na 

tom nejde bruslit. Ten článek se jmenuje Vyhozené miliony, největšímu umělému kluzišti v republice 

chyběli bruslaři.  

 

p. Pospíšilík: 

Všichni víme, jak vypadají vánoční trhy poslední dobou. Souhlasí s tím, že je potřeba je zatraktivnit. 

Pokud stánky nejsou otevřené, není tam muzika, kterou lidé poslouchají, je to jeden z důvodů, proč 

nejsou na něm lidé. Dříve byly trhy atraktivní.  

Nečekejme to, že ledové kluziště všechno změní. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nemyslím si, že kluziště všechno změní. Pokud by cenový rozdíl mezi plastovým kluzištěm a tím 

pořádným kluzištěm byl 200 tisíc korun, tedy celková částka 1,6 milionu korun nebo 1,8 milionu 

korun, tak si myslí, že za ten rozdíl v té kvalitě, ten rozdíl v té ceně nestojí. 

Vánoční trhy celkově – ten problém je tady dlouhodobý a opravdu v podstatě žádný návrh na zlepšení 

té situace se neobjevil. Toto je jediný návrh, který se objevil a mohl by zlepšit tu situaci. 

Pokud má pan Pospíšilík nějaké návrhy, je škoda, že je nepřipomínkoval, když bylo na zastupitelstvu 

zhodnocení vánočních trhů. Rádi bychom je zapracovali. 

Toto je poměrně jednoduchá věc, kterou můžeme udělat a může mít obrovský dopad na tu 

návštěvnost. 

 

RSDr. Nekl: 

Ptal se někdo těch lidí, kteří by si ten stánek pronajali, za jakou cenu jsou pronajímány? Jim se to 

prostě nevyplatí. Druhá věc – kolik lidí se šlo občerstvit mimo náměstí. Stánky na náměstí byly 

zavřeny kvůli výši nájmu, kterou tato firma určila stánkařům. 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Když jsme vyhodnocovali vánoční trhy, tak požádali Kancelář primátora a firma RK Invest dostane za 

úkol, aby o letošních vánočních trzích oslovila v první řadě přerovské podnikatele. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že přerovští podnikatelé nebudou proti tomu, pokud tady bude kluziště na náměstí. 

 

Ing. Hrabina: 

Na jak dlouho bude s tou společností smlouva uzavřena?  Uděláme jeden rok zkušebně a uvidíme, co 

to udělá, nebo se rovnou uzavře smlouva? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Smlouva se uzavírá na 1 rok. 
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p. Čechál, občan Přerova: 

Proč teda to kluziště je? Jako jeden z důvodů, který tady zazněl, tak abychom umožnili bruslařům 

bruslit. Město má v majetku zimní stadion, ten je samozřejmě nějak obsazený. 

Druhý možný důvod proč kluziště na náměstí, tak aby tam přitáhlo lidi. Divím se, že se neozvou 

všichni skvělí manažeři, kteří řeknou, jak je možné utratit 1,8 milionů korun bez jakýchkoliv 

průzkumů. Ptal se někdo lidí, co je na to náměstí přitáhne? 

Proč se někdo nezabývá tím, co naši lidé chtějí a máme dát 1,8 mil. korun, protože si to pořádající 

agentura přeje. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nerozumím argumentaci, že si to pořádající agentura přeje. My chceme zatraktivnit vánoční trhy a 

toto je způsob jak je zatraktivnit. 

 

Ing. Galeta: 

Udělal si vlastní průzkum, kdy se ptal lidí, jestli by si kluziště přáli. Kolem něho jsou lidé, kteří to vidí 

jako zbytečnou investici a jako plýtvání s veřejnými penězi.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My jsme vyhodnocovali vánoční trhy na základě informací od občanů. Průzkum byl. 

 

Mgr. Galová: 

Dělala si průzkum mezi svými známými a velmi zdůrazňuje, že to není relevantní průzkum a oni i její  

rodina by ledovou plochu velmi přivítali. 

Jsou věci, které nejdou penězi vyčíslit a mezi ně patří vánoční atmosféra, která s tím prvkem nabyde 

na pozitivním rozměru.  

 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka (materiál stáhnout, zjistit variantu plastového kluziště       

a po závěru z jednání s RK Invest znovu předložit zastupitelstvu): 8 pro, 14 proti, 6 se zdrželo, 1 

nehlasoval, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, 

Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 13 pro, 8 proti, 8 se zdrželo, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

132/5/5/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce smuteční 

síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem 

„Rekonstrukce smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově (1. a 3. etapa)“ dle důvodové zprávy. 
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Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Záměr obnovy smuteční síně podporuje, jenom se ptá, co druhá etapa. 

 

p. Pospíšilík: 

My také schvalujeme tento materiál, jenom jsme se v něm nedočetli, jak budou při rekonstrukci nebo 

při opravách fungovat pohřby. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V tomto materiálu to není. Jednáme s farností Přerov, že bychom využívali kostel sv. Michala. 

 

Ing. Střelec: 

Zúčastnil se jednání o projektové dokumentaci o rekonstrukci. Co se týká druhé etapy, ta je 

připravována také, ale ne v této první fázi, to je rekonstrukce technického zázemí. Ta přijde na řadu až 

posléze. 

Dotaz, jak bude fungovat pohřební služba – nepodařilo se zajistit, aby se rekonstrukce mohla provádět 

při provozu, protože není možné na 3 dny v týdnu realizovat smuteční obřady a následně to potom 

zaplachtovat a provádět rekonstrukci.  

Na dobu 12 měsíců, co je uvažována ta rekonstrukce se budou muset smuteční obřady realizovat jinde, 

jak řekl pan primátor, předpokládáme, že by se realizovalo na Šířavě. Předtím bude vytvořen 

harmonogram a určitě budeme jednat o tom, jak to bude fungovat. 

 

p. Pospíšilík: 

Pokud je občan ateista, nebo jiné náboženské víry než křesťan, bude pro něj pohřeb v kostele  

neprůchodný. Jak to řeší jiná města? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My jednáme. V této chvíli to není jasné. Pokud se nám nepodaří dohodnout se s nějakým jiným 

subjektem, tak bude muset být ten pohřeb v Olomouci, nebo někde jinde. Možná dohoda je s farou. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

133/5/5/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Most přes Olešnici, ul. Pod 

lesem, Žeravice“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku s názvem „Most přes Olešnici, ul. Pod lesem, 

Žeravice“ dle důvodové zprávy. 

 

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 

588 152,9 * + 2 000,0 590 152,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210429 

 - Most přes Olešnici, ul. Pod Lesem, 

 Žeravice  

8 500,0 +2 000,0 10 500,0 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Za Finanční výbor doporučil toto usnesení schválit. Z místní znalosti věci je rád, že se tato investice 

uskuteční. 

 

Ing. Hrabina: 

Dotaz – proč se navýšil rozpočet o 2 miliony korun? 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Byly to aktuálně přepočítané aktuální ceny, rozpočet byl z roku 2017. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 4 se zdrželi, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 

omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

134/5/5/2019 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Přerovské listy“ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby             

s názvem „Přerovské listy“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

135/5/5/2019 Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního 

operátora - centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek    

na telekomunikační služby“ dle přílohy č. 2, 

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího              

s uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek               

na telekomunikační služby“ mezi Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli, k jeho 

uzavření a jeho podpisu, 
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3. schvaluje na základě schválení uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby“, záměr zadat formou centralizovaného zadání 

ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Dotaz - jaká bude předpokládaná úspora, pokud nás to má stát 8 mil. Kč. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí, že pan Pospíšilík nepochopil materiál. Nejde o úsporu, jde o to, že musíme vysoutěžit 

operátora, nám končí smlouva, kterou máme s poskytovatelem mobilních služeb a musíme vysoutěžit 

nového.  

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Paní náměstkyně v komentáři řekla, že bude úspora. 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Předpokládáme, pokud centralizovaně soutěžíme, tak určitě úspora bude. V této chvíli není vyčíslena, 

ale myslela především časovou a finanční úsporu tím, že to centralizované zadání bude najednou. 

Nebude soutěžit každý sám. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

136/5/5/2019 Regenerace panelového sídliště Předmostí, 13. etapa v roce 2019, 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje:  

 

a)   aktualizaci Projektu s názvem“ Regenerace panelového sídliště Přerov II – Předmostí,           

13. etapa, (ul. Teličkova 1 – 6)“,  dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, dle  příloh  a  důvodové zprávy  

 

b)  dofinancování projektu „ Regenerace panelového sídliště Přerov II -  Předmostí,  13.etapa  (ul. 

Teličkova 1 – 6),  v roce 2019, 2020 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších  

předpisů, z vlastních zdrojů v minimální výši 50 % uznatelných nákladů a plné výši nákladů 

neuznatelných (dle  usnesení ZM  č. 107/4/7/2019 ze dne 25.2.2019) 

 

c)  realizaci Projektu Regenerace panelového sídliště Přerov II - Předmostí, 13.etapa  

(ul.Teličkova 1 – 6),  v roce 2019, 2020 dle nařízení vlády 390/2017 Sb., ve znění pozdějších    

předpisů 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 
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137/5/5/2019 Modernizace scénického osvětlení v Městském domě - 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 2019, dotačního titulu 

Podpora obnovy kulturního zázemí v investiční oblasti, 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: 29 pro, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

138/5/5/2019 Schválení záměru zahájit „Dynamický nákupní systém pro standardní 

kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zahájit „Dynamický nákupní systém pro 

standardní kancelářské potřeby statutárního města Přerov (2019-2022)“ jako podlimitní veřejnou 

zakázku v užším řízení podle § 58 a § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,        

v platném znění (dále jako „zákon“). 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

Dotaz – kolik peněz se tímto systémem uspoří v rozpočtu města, když ročně bude platit město 665.000 

Kč z daní pouze za zprostředkování této služby. Je kalkulace, kolik se ušetří na nákupu kancelářských 

potřeb? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí, že došlo k nepochopení. Město nebude platit 600 tisíc korun za provoz systému, ale 600 tisíc 

korun je hodnota těch kancelářských potřeb, které budou prostřednictvím tohoto systému nakoupeny. 

 

p. Pospíšilík: 

Má rozumět tomu tak, že tímto E-Centre končí a bude nabíhat tento nový systém? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V této chvíli počítáme s tím, že budeme mít tento nový systém, který nahradí E-Centre a bude 

využíván městem i dalšími organizacemi. 
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Hlasování: 25 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 3 nepřítomni (Mgr. Netopilová, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 

3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:02 – 16:18 hodin 

 

 

 

6. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

139/5/6/2019 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod jednotek č. 555/2, 

č. 555/3, č. 555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9, 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 a 

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

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám  

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

převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

a) 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,  

 

b) 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,  

 

c) 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, 

 

d) 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 
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(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, 

 

e) 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, 

 

f) 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, 

 

g) 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. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Myslí si, že koupí těchto prostor získá město jenom dalšího kostlivce ve skříni. Podívejte se, kolik 

budov po Přerově město vlastní a neví co s nimi. Budova minimálně 50 let má a za tu dobu do ní 

nikdo neinvestoval. V 90. letech tam vznikly soukromé subjekty, které tu budovu vlastní, a ty těžily 

nájmy. Teď na té nadstavbě nad posledním patrem jsou trhliny, které jsou vidět pouhým okem. Ten 

dům hyzdí náměstí, musel by se odstrojit na skelet a celý znovu postavit. Jeho odhad na to je kolem 

180 až 200 milionů korun. Tato částka jsou 2/3 toho, co kdysi dávno byl rozpočet na novou budovu 

městského úřadu v dolní části náměstí. Dnes ty ceny budou vyšší, nicméně jsme na polovině a je 

otázkou, zda investovat do této budovy, nebo postavit novou radnici, která by sloužila všem 

úředníkům, včetně zasedacího sálu zastupitelstva a hlavně včetně podzemního parkoviště. 

To parkování, pokud bychom tu budovu koupili, budeme muset řešit. I ti zaměstnanci magistrátu 

budou chtít někde zaparkovat, je potřeba, pokud byste chtěli směřovat tady k tomu, řešit parkování 

nejen zaměstnanců, ale i návštěvníků nového magistrátu.  

Když se na to podívá z nadhledu, tak tento záměr nedoporučuje. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pan Hrabina správně řekl, že využít se dá z toho domu jen nosný skelet budovy. Je to objekt 

dimenzovaný pro administrativní účely, tak tam ten magistrát dostaneme. Podle jeho výpočtů tam 

vejde celá samospráva, pokud se udělá menší nástavba v bočním křídle, jak je restaurace Hroch. 

Nebude tady teď projektovat, jak by mohlo vypadat parkování, jak by se tam vešel sál. Pokud objekt 

koupíme, tak by to měla pochopitelně řešit architektonická soutěž. 

Za náš klub koupi takového objektu podporují, ačkoli jsme si vědomi toho, že to bude drahé, 200 mil. 

Kč rozhodně. My si tím uvolníme ruce, vyřešíme nejen estetickou závadu, ale i funkční závadu, kdy 

spousta úředníků tráví spoustu času přecházením mezi jednotlivými budovami a to víte, že se při té 

cestě dá třeba i nakoupit výhodně na víkend. 

Za nás to má podporu, ale protože víme, jaké to má majetkové vazby a že je tam i nějaké politické 

pozadí, tak si dovoluji navrhnout doplňující bod 2) usnesení: ZM ukládá náměstkovi primátora 

Michalu Záchovi na každém zastupitelstvu města předložit písemnou zprávu o proběhlých 

jednáních ve věci schváleného záměru. 
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p. Pospíšilík: 

Nákup budovy bude v desítkách milionů korun. Koupíme 50 let starou budovu, do které nebylo 

investováno. Když jsem byl členem koalice a řešili jsme rekonstrukci Strojaře, tak několikrát padlo, že 

pokud bychom chtěli rekonstruovat Strojař pro magistrát, tak na to nebudou dotace. Dnes vlastníme 

Strojař, který jsme koupili za drahé peníze, Smetanovu 7 dvorní trakt, víme jak dopadla budova 

Čechova a kolik budeme platit pokutu, jaké jsou náklady na Chemoprojekt, které jsme platili od doby 

koupě. Teď v podstatě budeme revokovat usnesení o nákupu pozemků s JUTOU. Nemějme velké oči. 

Snažme se spravovat budovy, které máme.  

Před volbami jsme měli všichni v programech opravu a rekonstrukci Strojaře. 

Vůči koupi je velice skeptický. Jako klub budou hlasovat proti záměru. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Vnímá připomínky. Zásadní rozdíl mezi Strojařem a budovou TGM 16 je to, že TGM 16 je stavěna 

jako administrativní budova a staticky je dělaná k tomu, aby to část úřadu uneslo. My máme část těch 

prostor pronajatou. Jedno patro je pronajaté od státu, nájem je 1,5 milionu korun ročně, jsme tam od 

roku 2003. Už jsme to mohli mít dávno ve vlastnictví a možná i částečně zrekonstruované. 

Je podstatné sdělit, že my se s velkou pravděpodobností staneme brzy spoluvlastníky této nemovitosti, 

protože probíhá jednání o směně s ÚZSVM za budovu, která bude volná po hasičském záchranném 

sboru na ulici Šířava. V rámci těch plánovaných směn je mimo jiné jak Palackého 19, tak právě toto 

patro na ÚZSVM. Můžete říct, že to patro nemusíme brát, ale máme tam už umístěn a vybaven velmi 

draze úřad. Udělali jsme kalkulaci, ta není teď za poslední dobu, ale je to odhad, který je prokazatelný. 

Bavilo se i v minulosti o přestěhování tohoto patra. Odhad těch nákladů na přesun jednoho patra je 

odhadován na 40 mil. korun. Má odhad nákladů, které do budovy vynakládáme. Za rok 2019 za 

pronájmy, které tam máme, zaplatíme 2,5 milionu korun. Když tam budeme ještě dalších 10 let 

v nájmu, počítejte, co nás to bude stát. 

K parkování – tak, jak dnes parkují úředníci na Bratrské 34 a v okolních ulicích, ráno v 6 hodin se tam 

ještě dá zaparkovat. Nejsme tak daleko v úvahách jak a kde se bude parkovat. Nabízí se volné 

parkoviště u Strojaře, u sportovního centra Mlýn, ale to už jsme ve fázi, kdy schválíme úplatný převod 

dané nemovitosti a budeme projektovat. 

Předkládá teď pouze záměr. Pokud bude schválen, budou zadány znalecké posudky, ty řeknou, kolik 

stojí jedno patro a okamžitě to bude předloženo do zastupitelstva. Protože je to zvlášť významný 

záměr, tak to bude projednáno na portfoliu předsedů klubů. Budete o všem informovaní. 

K panu Horkému – já nemám problém i bez vašeho usnesení vás pokaždé informovat o průběhu 

tohoto záměru, tak jak budu informovat o tom, co chce kolega Ondrůj o Pasáži. Ale vy, jako bývalý 

radní víte, že pokud tento záměrový materiál projde, tak než se zpracují znalecké posudky tak uběhnou 

možná dvě zastupitelstva. Tak vám příště řeknu, co se událo. 

Zkusme si trošku důvěřovat a nedávat si zbytečné úkoly. Pokud na tom trváte a bude odhlasováno, 

nemám problém vás informovat. 

Konkrétně vy víte, že jsem schopen na každou vaši otázku odpovědět a pokud ne namístě, tak je to 

vždy písemně. 

 

Ing. Hrabina, faktická: 

Reakce na to stěhování části úřadu, které tam teď je. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Přerušil pana Hrabinu. Už jednou porušil faktickou poznámku. Přihlaste se do diskuse. 

 

MUDr. Slováček: 

Nesouhlasí, jak říkal pan Pospíšilík. V době, kdy jsme si do priorit všichni ve volebních programech 

dali rekonstrukci Strojaře, vybudování multifunkční sportovní haly, v době, kdy na opravy 

infrastruktury města chybí stovky milionů korun v rozpočtu, tak kupovat další obrovskou budovu, i 

když vize, jak ji v budoucnu využijeme, jsou pěkné, tak to není dobré rozhodnutí.  

Zaráží ho, že přece nemůžeme chtít koupit budovu, o jejíž rekonstrukci se tady hovoří ve stovkách 

milionů korun, tak předpokládá, že její kupní cena budou mnohé desítky milionů korun, takže i 
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kdybychom tam dalších 10 let byli v nájmu, tak ty nájmy možná za těch 10 let nedají ani kupní cenu 

za tu budovu. A kde jsou ty stovky milionů na tu rekonstrukci? 

Když nedávno měl s panem Navaříkem debatu o koncepci parkování a budování parkovacího domu, 

tak ho upozornil, že parkovací dům může stát třeba 150 milionů korun. My přece nemůžeme chtít 

koupit budovu na náměstí, udělat z ní magistrát a zároveň neřešit, kde jak zaměstnanci magistrátu, tak 

hlavně občané, kteří na ten magistrát budou docházet, budou parkovat. Když si řekneme, že ve 

dvorním traktu budovy zbudujeme parkovací dům, tak k tomu připočtěme dalších 100 milionů korun. 

Pokud odboru majetku na opravu stávající infrastruktury chybí stovky milionů, tak si nevažme na 

nohu další balvan, kdy nám to s radostí někdo prodá. 

Bude hlasovat proti. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud neschválíme tento záměr, tak se nikdy nedozvíme, kolik by to stálo a kolik by stály případné 

opravy.  

 

Ing. Hrabina: 

To přestěhování části toho úřadu, jak říkal pan náměstek, v částkách 40 milionů při té rekonstrukci 

stejně musí proběhnout. Nemůžeme tam nechat jedno patro a ostatní vybít na skelet. 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Doplnila ke kupní ceně, že máme nabídku od majitelů jednotlivých pater na splátkový kalendář na 

kupní cenu minimálně na 5 roků. Písemně to potvrdili. Samozřejmě to neřeší částky na rekonstrukci, 

ale částky, které ušetříme, na ten nákup v prvním roce bychom mohli použít na první rekonstrukce. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že trošku předbíháme. Teď se bavíme, jestli máme zájem s majiteli o koupi jednat. 

 

Mgr. Netopilová: 

Chce se vyslovit pro tento záměr, ačkoliv vnímá různé otazníky. Je přesvědčena o tom, že je naší 

povinností uvést centrum města postupnými kroky, aby to byl důstojný kousek Přerova. Je 

nemyslitelné, aby taková budova dále hyzdila naše město. 

Zároveň musí podotknout, že budeme muset být velmi obezřetní. Pan Zácha tady mluvil o důvěře, ona 

ji tedy nepociťuji. Stačí vzpomenout si na řešení zamýšleného parkoviště v Předmostí, člověk 

s bydlištěm na Bratrské 34 atd. Budeme muset být velmi pozorní a obezřetní při těch následných 

krocích. 

Pokud jde o parkování samotné, je přesvědčena o tom, že stejně jako jiná města si budeme muset 

pomalu ale jistě zvykat na to, že nebude normální parkovat tam, kde zrovna chceme.  

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz na vedení města – jaké jsou plány se Strojařem? S budovami na nám. TGM? Co s Blažkovým 

domem? Budovy jsou v havarijním stavu, jsou neobyvatelné. 

Proč jsme kupovali Strojař, když ho necháme stát. 

 

RSDr. Nekl: 

Dlouhodobě náš klub prosazuje, aby se soustředili úředníci města do co nejmenšího počtu míst, aby 

občané nemuseli běhat z místa na místo. Nejen jak říkal pan Horký, že úředníci si chodí po cestě 

nakupovat, ale ti občané musí přebíhat. Proto jsme podporovali koupi Strojaře. Potom se ukázalo, že 

to není vhodné pro takovou zátěž. 

Bývalá budova OSP je budova, která tu zátěž snese. Samozřejmě, že ty náklady budou. 

Bude hlasovat pro tento záměr, abychom zjistili, co to bude stát, jak dlouho by to trvalo. 

Zarazila ho část odpovědi pana Záchy, když říkal, že část úředníků. 

Souhlasí s paní Netopilovou, že si lidé budou muset zvyknout, že nemůžou parkovat, kde chtějí. 

Parkoviště v Předmostí – tak dlouho jsme váhali a dnes se to prodraží, protože to kupujeme od jiné 

osoby a to parkoviště tam stejně bude. 
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p. Zácha, náměstek primátora: 

Parkoviště v Předmostí jsme si nechali vlastní hloupostí protéct mezi prsty. Soukromý vlastník toho 

parkoviště to prodal. Jak to mělo město ovlivnit? Kdo byl ve vedení města a nesvolal poslední 

zastupitelstvo? Po radě byly schváleny finanční prostředky a stačil poslední krok, rozpočtové opatření 

v zastupitelstvu. Dnes jsme pozemek mohli vlastnit. Současný majitel má bydliště na Bratrské 34. Vy 

jste mě pověřili, abych s ním jednal. Jednou jsem s ním jednal. Nemá zájem to prodat městu. My jsme 

tenkrát v opozici udělali maximum pro to, aby to město vlastnilo. Kolik jsme si toho vyslechli, jak 

jsme propojeni s majitelem pozemku, jaké je tam korupční jednání. Tak konejte, jestli máte toto 

podezření. Jsou orgány, které to rády prošetří. Majitel tenkrát měl další dva zájemce, jednal 

s tehdejším náměstkem panem Měřínským, čekalo se na svolání posledního zastupitelstva, to se 

neuskutečnilo a majitel parkoviště prodal dalšímu ze zájemců. To byla naše laxnost a naše hloupost. 

Víte, kolik let byla snaha koupit to parkoviště. 

TGM 16 – tam se opravdu nevleze celý úřad. Máme 322 úředníků. Hrubý odhad je, že se do té budovy 

vejde maximálně 150 úředníků. Dnes působíme v 8 budovách. 

Pokud bude shoda na kupní ceně, tak součástí schválení budoucího úplatného převodu musí být odhad, 

co bude stát rekonstrukce. 

Strojař – většina z vás u toho byla. Báli jsme se, že armáda vyhlásila výběrové řízení a byl boom 

ubytoven na území ČR. Všichni, co jsme tady byli, jsme pro to zvedli ruku. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neznáme finanční požadavky současných majitelů, natož to, jestli jsme ochotni jim vyhovět. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Tímto usnesením nikdo nic nekupuje. Pouze si chceme nechat předložit konkrétní informace, 

zpracovat odhady na rekonstrukce apod. 

Teď hlasovat proti, znamená odmítnout nabídku, aniž bych si ji vyslechl. 

 

MUDr. Slováček: 

Dotaz – budeme mít představu, když to usnesení dnes schválíme, kolik nás bude stát vůbec záměr? Co 

s tou budovou dál, jaké budou další náklady? 

Dotaz – když jsou majitelé ochotni se domluvit na splátkovém kalendáři, bude bezúročný? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Všechny tyto otázky jsou předčasné. Musíme si nechat vypracovat znalecký posudek a potom 

zhodnotíme, jestli chceme a jestli na to máme prostředky, abychom tu nemovitost kupovali a případně 

ji zhodnocovali. Nevíme, kolik to bude stát a musíme s nimi začít jednat. 

 

Ing. arch. Horký: 

Právě slova pana Záchy ho přesvědčují o tom, že má trvat na svém návrhu a doplňujícím bodu 

usnesení. O různých podivných setkáních na dálnici si štěbetá celý Přerov, pane Zácho. Nechejme 

hlasovat o mém usnesení. 

Parkoviště v Předmostí – já jsem byl také pro to, abychom ho koupili. Jen jsem se divil, proč ODS 

tlačila tolik na navyšování ceny. 

TGM 16 – vejde se tam celá samospráva, pokud se to nastaví o patro v té části, jak jsem říkal. Na 

jednom z jednání Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu jsme to probírali. Je reálné tam celou 

samosprávu přesunout. Dostat tam celou magistrátní agendu nepůjde. 

Za něho materiál podpořit s jeho doplňujícím návrhem. 

 

Ing. Galeta: 

Na jedné straně snaha prodat a snaha něco koupit. Necítí rovnováhu, spíše tlak těch majitelů zbavit se 

něčeho. 

Mluví se o konspiračních teoriích, kolik z toho, pane Zácha, budete mít. Já vám to nezávidím. Záleží 

na vás, jakým způsobem z toho vybruslíte. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Majitelé nám nabídli tuto nemovitost k prodeji. My jednáme o tom, jestli se jejich nabídkou budeme 

zabývat. Pokud máte nějaké pocity, i paní Mazochová s nimi jednala, tak by měli myslet i na paní 

Mazochovou. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Pan Slováček se ptal, kdo bude platit náklady na odhady, posudky atd. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To je předčasné, budeme s nimi jednat. V této chvíli se bavíme o záměru. Budeme s nimi jednat. 

Město potřebuje vlastní posudky vždycky. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D., faktická: 

Upozornil na porušení jednacího řádu. Ta předchozí poznámka nebyla faktická. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

My budeme samozřejmě platit ty znalecké posudky. Zadáváme my, ne strana prodávající, to je 

logické. To je jediný vynaložený náklad. 

Jak budou znalecké posudky vyhotoveny, bude jednání s vlastníky, bude představena cena znaleckého 

posudku a následně půjde do zastupitelstva. 

To, pane Galeto, bylo hodně vtipné. Já jsem z ODS jediný, který někomu leží v žaludku, takže ty 

konspirační schůzky na dálnici, to jsem slyšel taky. Na dálnici D1 u McDonaldu to byl pan J.Š. 

mladší. Člověk, který bojoval za nákup toho parkoviště. To byla tato schůzka. Těch schůzek je 

spousta. Jestli je na dálnici, v kanceláři, nebo prostě v kavárně, to máte i vy, pane kolego. To má 

každý z nás. Snažíte se mně vmanipulovat do něčeho, co se mi vůbec nelíbí. Opravdu vás vyzývám, 

konejte. Říkal jsem vám to i jako opoziční zastupitel. Říkal jsem vám to právě ve věci tohoto 

parkoviště již několikrát a nekonali jste. Tak prostě konejte a ať to prošetří ti, kteří jsou k tomu 

kompetentní.  

K parkovišti - to jsme měli koupit, to bylo 120 parkovacích míst v místní části Předmostí. Ten 

pozemek šel zprůjezdnit, vy to dobře víte. Mějte v sobě kousek sebereflexe, že jste byli strůjcem toho, 

že tam těch 120 parkovacích míst být nemůže. 

K panu Pospíšilíkovi - v červnu vám bude zde představená koncepce odboru majetku, co se zbytným 

majetkem, jaký je náš návrh. Zatím to nebylo nikomu představeno. 

 

Ing. Střelec: 

Navrhl ukončit diskusi.  
My zatím nekupujeme, schvalujeme záměr, abychom zjistili, za kolik by to chtěli současní majitelé 

prodat. Pokud se rozhodneme, že ne, tak to odmítneme na dalším zasedání. 

Ideální radnici jsme ztratili, vlastně naši předchůdci po revoluci v roce 1990. Teď řešíme pouze jiné 

náhrady. Podle něho je tato jedna z nejlepších. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Galeta byl přihlášen, pokud ukončíme rozpravu, pan Galeta může vystoupit. 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 18 pro, 9 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (Mgr. Galová, 

Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

Ing. Galeta: 

My budeme hlasovat a nevíme o čem. Navrhl, že by se zastupitelé před budovou sešli a prošli ji. 

Těžko se hlasuje, když ten dům v podstatě pořádně neviděli. Doporučil schůzku v odpoledních 

hodinách. 

Někde vyčetl, že je cena 40 milionů korun k jednání. Z té ceny vychází i názor paní Mazochové           

o splátkovém kalendáři. Pokud by se nám objekt podařilo koupit za dobrou cenu, tak proč ne, když to 
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bude kup století. Kupovat ho za 50 milionů se mu zdá moc. Kdyby byla cena 20 milionů, tak dům 

kupme hned. 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil MUDr. Trhlík v 17.02 hodin – je přítomno 31 

zastupitelů. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To právě zjistíme po jednání s majiteli, za kolik jsou ochotni nám prodat. Pokud zastupitelstvo 

rozhodne, že mám v jednání pokračovat, umožníme zastupitelům, aby si objekt prohlédli. V této chvíli 

hlasujeme o záměru, ne o koupi daného objektu. 

 

 

Hlasování o bodu 2 usnesení (návrh Ing. arch. Horký): 10 pro, 7 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 

2 nepřítomni (Mgr. Galová, Ing. Symerský), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 24 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, Ing. 

Symerský), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

140/5/6/2019 Záměr statutárního města Přerov – převod nemovité věci v majetku 

statutárního města Přerov  části pozemku p.č. 5613 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci  z vlastnictví statutárního města Přerova části pozemku p.č. 5613 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře cca 340 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj, Ing. Symerský), 3 omluveni 

(p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Symerský v 17.12 hodin – je přítomno 32 

zastupitelů. 

 

 

141/5/6/2019 Záměr statutárního  města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku  statutárního města Přerova –  p.č. 807/1, p.č. 808/3, p.č. 

813, p.č. 814/1,p.č. 814/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

814/4, p.č. 814/5, p.č. 879/1- součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 - 
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součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1, p.č. 880/3 - součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 880/5 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 - součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 880/9, p.č. 881/3 - na pozemku stojí stavba bez 

čp/če, p.č. 882/1 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 883/1 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 

883/2 - na pozemku stojí stavba bez čp/če, p.č. 884/1 - součástí je 

stavba bez čp/če, p.č. 885 - součástí je stavba bez čp/če, p.č. 886 - 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 892/2, p.č. 897/1, p.č. 897/3, p.č. 897/4 - 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ruší usnesení č. 1173/41/3/2018 ze dne 27.8.2018, kterým 

schválilo záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova – pozemků p.č. 807/1 ost. plocha o výměře 1250 m2, p.č. 808/3 ost. plocha o výměře    

2 m2, p.č. 813 zast. plocha a nádvoří o výměře 217 m2, p.č. 814/1 ost. plocha o výměře 2194 m2, p.č. 

814/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 894 m2 a stavby bez čp/če na pozemku p.č. 814/2 zast. plocha   

a nádvoří, p.č. 814/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 189 m2, p.č. 814/5 ost. plocha o výměře 1401 

m2, p.č. 879/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 291 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 879/2 

zast. plocha a nádvoří  o výměře 52 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/1 ost. plocha          

o výměře 3701 m2, p.č. 880/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 83 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 880/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/6 

zast. plocha  a nádvoří o výměře 22 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 880/9 ost. plocha          

o výměře 2761 m2, p.č. 881/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2  a stavby bez čp/če na pozemku 

p.č.881/3 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 882/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 1147 m2, jehož součástí 

je stavba bez čp/če, p.č. 882/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 1392 m2, jehož součástí je stavba bez 

čp/če, p.č. 883/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 3460 m2 a stavby  bez čp/če na pozemku p.č. 883/1 

zast. plocha a nádvoří, p.č. 883/2 zast plocha  a nádvoří o výměře 274 m2 a stavby bez čp/če na 

pozemku p.č. 883/2 zast. plocha a nádvoří,  p.č. 884/1 zast. plocha a nádvoří o výměře 139 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, p.č. 885 zast. plocha a nádvoří o výměře 486 m2, jehož součástí je stavba 

bez čp/če, p.č. 886 zast. plocha a nádvoří o výměře 276 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 

892/2 zast. plocha a nádvoří o výměre 399 m2, p.č. 897/1 ost. plocha o výměře 584 m2, p.č. 897/3 

zast. plocha a nádvoří o výměře 59 m2, p.č. 897/4 zast. plocha a nádvoří  o výměře 466 m2, jehož 

součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. Přerov, z majetku JUTA a.s., se sídlem Dukelská 417, 54 401 

Dvůr Králové, IČ 45534187. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Nezaznamenal důvod, proč rada dává takový návrh a důvodová zpráva o 10 řádcích je při takto 

strategickém záměru zahanbující. 

Promítl prezentaci: celé to území kolem Pivovaru je velké jako střed města, ale my kupujeme jen 

některé pozemky. Územní plán pouze stanovuje trasu komunikace průpichu a smíšené využití. Žádná 

další pravidla, kapacity sítí, ani neurčuje pravidla, jak se tam mají stavebníci chovat. Pozemky pro 

průpich jsou vykoupeny, žluté pozemky jsou města. Na danou plochu proběhla urbanistická soutěž. 

Momentálně se zpracovává regulační plán. Máme příležitost koupit objekt, který může sloužit jako 

sportovní hala. Území má kapacitu zhruba 500 bytových jednotek. Území je třeba koupit, připravit, 

určit pravidla a postupně rozprodat. Je cena 1900 Kč/m2 příliš? Levnější to už nebude. Cena zahrnuje 

stavby i pozemky. Požádal zastupitele, aby nehlasovali pro návrh tohoto usnesení. Nechejte 

představitele města jednat o koupi těchto pozemků dále. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Naopak apeloval, hlasujte pro návrh tohoto usnesení. 

S prezentací se dá souhlasit, akorát s tím postupem koupit, připravit pravidla a prodat, tam se dá 

vynechat koupit a prodat a ponechat jen připravit a určit pravidla. Město nikdy nemělo v úmyslu být 

developerem a samo tam stavět. Vždy se počítalo s tím, že přijde developer, který bude tuto část města 
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stavět. My nemusíme kupovat. My můžeme nechat JUTU prodat tu část pozemku developerovi, 

s kterým my budeme jednat. 

 

p. Pospíšilík: 

Souhlasí s primátorem. Na klubu se shodli na tom, že tento materiál podpoří. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

142/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 7164/3 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

k pozemku p.č. 7164/3 orná půda o výměře 636 m2 v k.ú. Přerov V.Č. k id 1/54, České republice – 

příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 140 00 Praha 4 k id 2/3, J.F. k id 1/18,  Ing. V.F. k id 1/54, V.F. k id 1/54, D.K. k id 1/18 a  J.K. 

k id 1/6, jako osobám povinným z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

143/5/6/2019 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6752/1 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 6752/93 

orná půda, dle geometrického plánu č. 6834-116/2018 označené jako p.č. 6752/93  o výměře 

1199 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k  pozemku p.č. 6752/93 

orná půda o výměře 2541 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 30  pro, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, 

Mgr. Bc. Václavíčková). 
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144/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6552/45 a p.č. 

6552/46 oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám 

povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

k pozemku p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 64 m2 a  pozemku p.č. 6552/46 ostatní plocha            

o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov Přerovské kapitálové společnosti, s.r.o., se sídlem Přerov, nám. T.G. 

Masaryka 555/16, IČ: 25352571, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, 

Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

145/5/6/2019 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

části pozemku p.č. 40/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 40/1 zast.  

plocha a nádvoří, zbořeniště, označený dle geometrického plánu č. 6823-110/2018 jako díl „a“             

o výměře 41 m2  v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do spoluvlastnictví  R.N.             

a T.K. za celkovou kupní cenu ve výši 45.100,- Kč, tj. 1.100,- Kč/m2 (cena v místě a čase obvyklá dle 

znaleckého posudku), a to: 

-  za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro R.N. ve výši 22.550,- Kč, 

-  za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro T.K. ve výši 22.550,- Kč. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Kdysi jsme chtěli koupit pozemky vedle elektronářadí Havel. Není lepší směna s nimi než jim to 

jenom prodat? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ta část pozemku vedle nářadí Havel, ta bude součástí směny za pozemky, které od nich chceme kvůli 

vybudování cyklostezky na Palackého. Toto není součástí toho materiálu. Budeme s nimi samozřejmě 

řešit i tuto část.  

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Co se týká cyklostezky Palackého, tam jsou jiní vlastníci. V rámci cyklostezky my jsme dohodnuti. 

Když se podíváte do důvodové zprávy, tak jediná podmínka, která od majitelů byla, tak bylo 

zbudování sjezdu na ulici Palackého, na tu komunikaci. My jsme dohodnuti. A toto je převod 

zaplocené části pozemku. 

 

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

Jedná se o pozemky ve dvou lokalitách, to znamená směna mezi panem K. a panem N. To jsou 

pozemky, které jsou na ulici Palackého a jsou nutné pro výstavbu cyklostezky. Tyto pozemky se 
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vysměňovaly za pozemky, které jsou právě kolem jejich tržnice a o tyto pozemky se právě tržnice 

zvětšila. My jsme právě ty pozemky vysměňovaly za pozemky, které potřebujeme pro výstavbu 

cyklostezky. Tato dispozice jsou zaplocené pozemky, které tvoří autoservis. Jsou to dvě záležitosti, 

které spolu nesouvisí. K té první na ulici Packého je už uzavřená smlouva o smlouvě budoucí. 

 

MUDr. Trhlík: 

Pamatuje si cenu v rámci pozemků pod firmou JUTA, které se prodávaly za cenu 1.700 Kč/m2. Vnímá 

to jako laik jako charakter velice podobný. Proto se ptá, proč je cena o 600 Kč/ m2 nižší? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je to na základě našeho znaleckého posudku cena v čase a místě obvyklá. 

 

p. Pospíšilík: 

Před 4 lety byl záměr vykoupit pozemky na zvětšení parkoviště vedle jídelny. Takže tento záměr tím 

padá, protože se to směnilo za pozemky pod cyklostezkou? 

 

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

My jsme jednali i o této variantě a ta byla odmítnuta ze strany vlastníků. 

 

Hlasování:  28 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

146/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - částí pozemků p.č. 5307/17, p.č. 5307/250 a p.č. 5307/256 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí  pozemků p.č. 5307/17 

ostatní plocha o výměře cca 38 m2, p.č. 5307/250 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 a p.č. 5307/256 

ostatní plocha o výměře cca 10 m2 vše  k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek: 

 

Číslo jednotky  Způsob využití   LV č.  Vlastnický podíl 

 

2708/1   byt    15928  551/42407 

2708/2   byt    7467  214/42407 

2708/3   byt    11469  859/42407 

2708/4   byt    7467  725/42407 

2708/5   byt    17884  374/42407 

2708/6   byt    11470  652/42407 

2708/7   byt    7467  725/42407 

2708/8   byt    7467  375/42407 

2708/9   byt    11471  654/42407 

2708/10  byt    7467  724/42407 

2708/11  byt    11472  376/42407 

2708/12  byt    7467  653/42407 

2708/13  byt    14077  722/42407 

2708/14  byt    7467  376/42407 

2708/15  byt    18313  653/42407 
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2708/16  byt    18175  722/42407 

2708/17  byt    7467  374/42407 

2708/18  byt    18441  652/42407 

2709/1   byt    7467  636/42407 

2709/2   byt    7467  217/42407 

2709/3   byt    16871  855/42407 

2709/4   byt    7467  641/42407 

2709/5   byt    18142  544/42407 

2709/6   byt    7467  651/42407 

2709/7   byt    7467  640/42407 

2709/8   byt    7467  545/42407 

2709/9   byt    11473  651/42407 

2709/10  byt    18703  642/42407 

2709/11  byt    18522  544/42407 

2709/12  byt    17890  650/42407 

2709/13  byt    18598  637/42407 

2709/14  byt    13839  544/42407 

2709/15  byt    15810  648/42407 

2709/16  byt    17892  639/42407 

2709/17  byt    18741  542/42407 

2709/18  byt    16114  647/42407 

2710/1   byt    18007  635/42407 

2710/2   byt    17896  210/42407 

2710/3   byt    18509  842/42407 

2710/4   byt    7467  639/42407 

2710/5   byt    11474  542/42407 

2710/6   byt    7467  650/42407 

2710/7   byt    18829  635/42407 

2710/8   byt    7467  541/42407 

2710/9   byt    7467  644/42407 

2710/10  byt    16171  640/42407 

2710/11  byt    7467  543/42407 

2710/12  byt    7467  646/42407 

2710/13  byt    11475  635/42407 

2710/14  byt    7467  543/42407 

2710/15  byt    11476  645/42407 

2710/16  byt    16109  640/42407 

2710/17  byt    18727  543/42407 

2710/18  byt    18713  646/42407 

2711/1   byt    18707  646/42407 

2711/2   byt    7467  210/42407 

2711/3   byt    7467  767/42407 

2711/4   byt    15608  640/42407 

2711/5   byt    7467  545/42407 

2711/6   byt    18044  555/42407 

2711/7   byt    17683  647/42407 

2711/8   byt    17100  546/42407 

2711/9   byt    17770  554/42407 

2711/10  byt    18445  640/42407 

2711/11  byt    14281  544/42407 

2711/12  byt    7467  557/42407 

2711/13  byt    7467  640/42407 

2711/14  byt    7467  547/42407 

2711/15  byt    15222  553/42407 

2711/16  byt    17363  641/42407 
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2711/17  byt    7467  547/42407 

2711/18  byt    17074  555/42407 

 

 

v bytovém domě č.p.  2708/24,  č.p. 2709/26, 2710/28, č.p. 2711/30 postaveném na pozemku p.č. 

5307/130 zastavěná plocha a nádvoří  v k.ú. Přerov, za cenu stanovenou ve znaleckém posudku           

č. 11/19 znalce J.P., která činí 1600,- Kč/m2. 

 

 

 

Hlasování:  29 pro, 3 nepřítomni (p. Marek Dostál, Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, 

Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 
 

 

147/5/6/2019 Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků 

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

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 965/33/3/2017 bod. č. 1  kterým Zastupitelstvo města Přerova  schválilo 

úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemků p.č. 4672/11 

zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 391 m2, p.č. 4394/26 zastavěná plocha a nádvoří             

o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2  a p.č. 3114/3 zastavěná plocha  a nádvoří            

o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov  do vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se 

sídlem Kratochvílova 41, Přerov I-Město, IČ 00053236, za cenu v čase a místě obvyklou 

2.179.000,- Kč. 

 

2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov pozemku p.č. 

4672/11 zastavěná plocha a nádvoří  o výměře 391 m2 v k.ú. Přerov vlastníkům bytových 

jednotek: 

 

Č.jed.       Způsob využití                  LV č.        Vlast. podíl        Cena v čase a místě obvyklá Kč 

 

 

481/2                  byt                       13795         606/22903                       17 597 

 

481/7                  byt                       15420         606/22903                        17 597 

 

481/8                  byt                       16470         360/22903                        10 454  

 

481/10                byt                       16213         697/22903                        20 239 

 

481/11                byt                       16471         697/22903                        20 239 

 

481/14                byt                       16214         524/22903                        15 216 

 

481/15                byt                       16469         697/22903                        20 239 
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481/16                byt                       15275         697/22903                        20 239 

 

481/18                byt                       16486          360/22903                       10 454 

 

481/19                byt                       16486          524/22903                       15 216 

 

481/22                byt                        16485        606/22903                        17 597 

 

481/25                byt                       14655         697/22903                        20 239 

 

481/26                byt                       14731         697/22903                        20 239 

 

481/27                byt                       16483          606/22903                       17 597 

 

481/28                byt                       16458           360/22903                      10 454 

 

481/29                byt                       15584         524/22903                        15 216 

 

481/30                byt                       16212         697/22903                        20 239  

 

481/31                byt                       14654         697/22903                        20 239  

 

481/32                byt                       14253         606/22903                        17 597 

 

481/33                byt                       18568         360/22903                        10 454 

 

481/36                byt                       14169         697/22903                        20 239 

 

481/37                byt                       16215         606/22903                        17 597 

 

481/38                byt                       16457          360/22903                       10 454   

 

481/39                byt                       16459           524/22903                      15 216 

 

481/40                byt                       14143           697/22903                      20 239 

 

příslušné k části obce Přerov I-Město za cenu v čase a místě obvyklou, která činí 1700,90 Kč/m2. 

 

3. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města pozemků  p.č. 

4394/26 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 385 m2, p.č. 4394/27 zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 386 m2, p.č. 4394/42 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 498 m2  a p.č. 3114/3 

zastavěná plocha  a nádvoří  o výměře 14 m2 vše  k.ú. Přerov   a spoluvlastnického podílu 

8401/22903 na pozemku p.č. č. 4672/11 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Přerov do 

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

IČ 00053236, za  cenu v čase a místě obvyklou 2 428 716 Kč . Kupní cena za pozemek p.č. 

3114/3 v k.ú. Přerov činí 27.000,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/26 v k.ú. Přerov činí 

654.850,- Kč, kupní cena za pozemek p.č. 4394/27 v k.ú. Přerov činí 655.870,- Kč, kupní cena 

za pozemek p.č. 4394/42 v k.ú. Přerov činí 847.050,- Kč a kupní cena za podíl id. 8401/22903 

na pozemku p.č. 4672/11 v k.ú. Přerov činí 243.946,- Kč (tj. 665.050,- Kč x 8401/22903). 

 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, 

Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 



37 

 

 

148/5/6/2019 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 5307/219 a p.č. 5307/550 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova -  pozemku p.č. 5307/219 ost. plocha o výměře 3 m2 a pozemku p.č. 

5307/550 o výměře 2 m2 oba v k.ú. Přerov do majetku Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany 77900 Olomouc, s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje pro Střední školu 

technickou Přerov, Kouřilkova 1028/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov. 
 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, 

Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

149/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 4293/45, jehož součástí je budova jiná stavba 

č.p. 1072, příslušná k části obce Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká 

Dlážka 46) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4293/45 zast. pl.    

a nádvoří o výměře 184 m2, jehož součástí je budova jiná stavba č.p. 1072, příslušná k části obce 

Přerov I-Město v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 46) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

J.M. za kupní cenu ve výši 1.333.690,-Kč (cena v místě a čase obvyklá). 

 

 

Hlasování:  28 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (Mgr. Galová, p. Ondrůj), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

150/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6747/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je 

budova k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení 

č.p. 1268, příslušné k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků z vlastnictví 

statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1 ost. plocha o výměře 5072 m2, p.č. 6747/2 ost. plocha 

o výměře 102 m2, p.č. 6749/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 535 m2, jehož součástí je budova           

k bydlení č.p. 1269, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 

536 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušné k části obce Přerov I-Město, p.č. 

6749/5 zast. plocha a nádvoří o výměře 532 m2 jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušné 

k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 
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NORSOL s.r.o., se sídlem Seifertova 33, 750 02 Přerov, IČ 63476380, za kupní cenu ve výši 

7.526.292,81 Kč včetně příslušné sazby DPH. Kupující se zavazuje, že nejpozději do dvou let ode dne 

účinnosti kupní smlouvy zajistí odstranění budov k bydlení, které jsou součástí výše uvedených 

pozemků. Pro případ, že kupující závazek odstranění budov nesplní, zavazuje se uhradit prodávajícímu 

smluvní pokutu ve výši 3.338.925,18 Kč. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

V těchto budovách sídlí Český červený kříž, který se staral o potřebné. Byla jim nabídnuta nějaká 

možnost, kde by mohli působit na území města Přerova? 

 

Mgr. Netopilová: 

K této věci se vyslovovala už několikrát jak na minulém zastupitelstvu, tak na komisi sociální               

a zdravotní. Nesouhlasí s tím záměrem, jak vypadá dnes, protože za minulého volebního období jsme 

na radě a zastupitelstvu byli pro prodej pozemků, ale s tím, že s lidmi ubytovanými v ubytovně 

Českého červeného kříže nebude zacházeno jako s balíky, a že zvláště občané Přerova nebudou 

odstěhovaní do jiných měst a obcí. Myslí, že je všeobecně známo, že leckdo z těchto lidí není schopen 

se o sebe postarat, nebo dostali od osudu špatné karty. Někteří si samozřejmě za svůj osud mohou 

sami, ale tak je to vždy. Nelíbí se jí určitý cynismus, který v rozhodnutí vidí už od začátku. Zarazilo ji 

i to, že nás náměstek Kouba o této věci na komisi neinformoval, i když už komise v březnu byla po 

jednání s Českým červeným křížem, náměstek Kouba vše věděl, na komisi nám ovšem tvrdil něco 

úplně jiného, ujišťoval, že o lidi bude postaráno. Nakonec výsledkem bude to, že lidé z této ubytovny 

nebudou mít vůbec žádné bydlení. 

Považuje takové jednání za svého druhu vydírání, bude hlasovat proti. Ostatní prosí, aby se zamysleli 

nad celou věcí. Připomíná, že s paní Vránovou s KSČM minulé léto vedly jednání se společností, která 

tyto pozemky kupuje a jejich postoj byl tenkrát velmi vstřícný. Po volbách nemají přehled, jak se 

situace vyvíjela.  

První otázka -  zejména pana Kouby se ptá, jak to vypadá s lidmi z této ubytovny, kolik jich zatím 

mají ubytovaných a kde přesně, jestli v Přerově, nebo jestli lidé, kteří nevychodili ani pět tříd ZŠ, tak 

skončí v jiné obci, kde nemají zázemí. 

Druhá otázka -  co Český červený kříž? Bude město napomáhat červenému kříži? Pan Kouba na 

komisi se vyslovoval kladně. 

 

Pan Děrda, zástupce Českého červeného kříže, správce ubytovny: 

Ptá se pana Záchy, protože možná našel chybu u pozemku, parcela č. 6742/2. Mělo by být 6749/2. 

Jedná se o tzv. průchod kolem mostku, kudy se dá projít do Žebračky a k Emosu. Je to součástí 

prodeje, že tam nebude přístup nebo jak je to ošetřeno? 

Město zatím ubytovalo dvě osoby. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Parcelní čísla okomentuje pan Dohnal.  

Problematika začala 19.3.2018, kdy firma NORSOL zaslala žádost o převod pozemků. Je jedno, že to 

bylo minulé volební období. Materiál se projednal standardně v koordinační skupině 23.3.2018, dne 

25.4.2018 v Komisi pro záměry, dne 17.5.2018 schválení záměru v radě města, dne 25.6.2018 byl 

záměr schválen v zastupitelstvu. Záměr byl zveřejněn na úřední desce. V mezidobí byla jednání ve 

věci demolice. V září až říjnu 2018 byla zpracovaná cenová nabídka na demolici. Naprosto standardně 

projednaný materiál. 

 

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

Parcelní čísla jsou správná. 

Otázka, jestli bude zachován průchod k Emosu – ano. 

Otázka paní Netopilové – společnost Norsol – úmyslem bylo, že by vybudoval náhradní prostory pro 

tyto občany, ale když nechal zpracovat cenové kalkulace, tak částka se přiblížila 24 milionům Kč         

a od záměru ustoupil. 
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Mgr. Kouba, náměstek primátora: 

K panu Pospíšilíkovi – kdyby chodil na jednání předsedů klubů, tak to tam dlouze vysvětloval. Proto 

se asi neptají ti, kteří tam byli přítomni. Kolegy z SpP chápe, že je potřeba nahnat politické body. Na 

výbor přišel až po té, co Český červený kříž dostal výpověď. Předtím na radě byl schválen záměr 

odprodeje pozemku a okamžitá reakce jeho, že na dotazy a na vysvětlení situace byla až poté, co 

Český červený kříž dostal od města výpověď z těchto ubykací. Tolik odpověď na následnost kroků.  

K vysvětlení situace příjímá jako fakt, že dojde k ukončení činnosti ubytovny U výstaviště. Na tom 

bychom se měli shodnout všichni a podpořit záměr prodeje pozemku a výpověď této smlouvy. Ta 

ubytovna je rušena z hygienických a z organizačních důvodů. Na tom se shodlo už minulé 

zastupitelstvo a její činnost měla být ukončena k 1.1.2019. 

Něco jiného je, jak se bude řešit ta situace s ubytovnou. Je několik možností, jednu přednesla paní 

Netopilová, že by chtěla výstavbu nové ubytovny. V Přerově se kolegové shodli na tom, že další 

ubytovny nechceme, že je tady uzávěra vzniku nových ubytoven. Pokud bychom tento zákaz 

překročili, tak jsem se na návrh SpP díval, jestli bychom měli nějaké bytové prostory, kam bychom 

přesunuli ubytovnu. Žádné bytové prostory ve městě pro ubytovnu jsem nenašel. Pokud bych hledal 

nebytové prostory, tak Český červený kříž nabídl prostory U Bečvy č. 1, které v současné době má 

v nájmu, že by se daly přebudovat na krizové sociální byty. Na to není zpracován projekt, je to vysoko 

nákladové a město nemá zájem přebudovávat nebytové prostory na bytové prostory. Pravděpodobně 

se SpP domnívalo, že by to mohlo být v Čechové 43, ale to jsme prodali na byty. Chemik se bude 

bourat, tam ubytovna také nemůže být. Jediný prostor by byl v MŠ Mateřídouška v Předmostí. 

Přichází s druhou variantou – postarat se o lidi, kteří tam jsou. Odmítá stanovisko, že s lidmi hýbeme 

jako s balíky. Skládá obdiv úředníkům, kteří se s těmito klienty potýkají a hledají pro ně to nejlepší 

řešení. Dva lidé už opustili ubytovnu. Tři osoby nepožadují pomoc, dvě osoby se nedostavily, dvě 

osoby odchází do Hranické, jedna osoba do rodinného domu v Přerově, jedna osoba do Radkovy 

Lhoty, jedna osoba do azylového domu v Uničově, jedna do azylového domu v Kroměříži. Další lidé 

do tréninkových bytů v Přerově. V současné době máme 13 nevyřešených lidí. 

 

Mgr. Netopilová: 

Z pana Kouby se nám klube schopný manipulátor. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Požádal paní Netopilovou, aby nedehonestovala pana Koubu. 

 

Mgr. Netopilová: 

My jsme byli pro záměr prodeje pozemku s tím, že se bude citlivě řešit situace lidí. 

Je tu zřejmý rozpor mezi tím, co říká pan Děrda, který tvrdí, že jsou ubytováni 2 lidé a tím, co tvrdí 

pan Kouba. 

Jak pan Kouba přemýšlí o lidech z ubytoven, měla možnost slyšet na naší komisi, kde doslova mluvil    

o kusech a ne o lidech.  

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Zabývá se touto problematikou několik let. Na minulém jednání komise, kde byl přítomen pan 

náměstek, mluvila o tom, že bychom chtěli, aby se vedení města pokusilo najít nějaké prostory pro 

tuto ubytovnu, kterou provozuje Český červený kříž. Nešlo o zřízení nové ubytovny, jenom najít 

prostory pro tuto ubytovnu a nastavit lepší kritéria pro to, jak vést ubytovnu. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Paní Netopilová má pravdu, jednou jsem se přeřekl a pak jsem se opravil. Na dehonestaci jsme si 

zvykli, nic překvapivého ze strany paní Netopilové.  

Paní Vránová, je jedno, jestli jednu ubytovnu zrušíme a vy řeknete, že nechcete novou, že chcete 

jenom jinou. Znamená to nově vybudovanou, kolaudovanou.  

Činnosti Českého červeného kříže si velmi váží, je to nejstarší humanitární organizace, její činnost je 

spíše edukativní. Je skeptický, jestli její činností je provozování ubytovny, navíc jako neregistrované 

služby. V okolí takové služby neprovozuje. Protože jsme dostali informaci, že nebudou moci dále 

udržovat ani prostory U Bečvy, kde je šatník a sedárna, tak jsme jim nabídli jiné a levnější prostory na 
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kancelář a na centrum na Palackého ulici, kde sídlí neziskové organizace. Na to Český červený kříž 

nereflektoval s tím, že paní ředitelka bude pracovat z domu. 

 

p. Marek Dostál: 

Zajímalo by ho, jestli jinde v republice Český červený kříž ubytovnu provozuje. 

Všichni jsme byli proti tomu, aby se v Přerově zřizovaly nové ubytovny, proto jsme také za 43 

milionů koupili Strojař. 

Pokud máte, paní Netopilová, v Popovicích nějaký starý baráček, tak ho můžete nabídnout. Zajímá ho, 

proč nereagovala, když se rušily ubytovny na Dluhonské, kam ti lidé půjdou. 

Zajímá ho, zda SpP má ten názor, že se má znovu nastartovat trend nových ubytoven. To ho zajímá, 

kdyby mu na to odpověděla.  

 

p. Pospíšilík: 

V Přerově nikdo nechce obchodníky s bídou. Nelíbí se mu srovnávání Českého červeného kříže 

s těmito obchodníky. Pan Kouba se to snažil zachránit, ale moc se mu to nepovedlo. Myslí si, že by 

Český červený kříž na území města Přerova v důstojných prostorách měl působit. 

Dotaz na ředitele MP – byla v okolí ubytovny zvýšená trestní činnost, přestupky. 

 

Mgr. Teriaki, ředitel Městské policie: 

Může potvrdit, že v dané lokalitě nic zásadního nebo nadstandardního neřešili.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zapadla informace, že tito lidé, místo aby bydleli na ubytovně, se dostávají do bytů. Není to pro ně 

zlepšení situace? 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Zcela pravidelně tam vyjíždí se záchrannou službou k případům, které ti lidé mohou řešit jinak. Nikdy 

tam nebyl na akutní případ. Jde o zneužívání záchranné služby. Ti lidé nemají zásadní návyky. 

Diskutoval to se správcem ubytovny na sociálních sítích před měsícem, doteď se mu neozval. 

 

MUDr. Slováček: 

Ke zneužívání záchranné služby dochází běžně napříč celou společností. 

To, že ubytovna nesplňuje žádné hygienické normy, je fakt. 

Magistrát se o lidi z ubytovny snaží postarat. 

Zaráží ho, že Český červený kříž odmítl levnější prostory na kanceláře s tím, že jeho zástupkyně bude 

pracovat doma. 

Navrhl postarat se o zbývající lidi, kteří tam jsou a dál to řešit v rámci magistrátu.  

S postavením nové ubytovny za desítky milionů nemůže souhlasit.  

Materiál podporuje.  

 

MUDr. Trhlík: 

Český červený kříž ze zákona poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby. 

Má asi právo tuto službu provozovat. 

Celý náš sociální systém potřebným lidem něco nabízí, ale nic po nich nechce.  

 

 

p. Marek Dostál: 

Nedávno na zastupitelstvu vystupovala předsedkyně Českého červeného kříže a od pracovníků 

magistrátu jsme se dověděli, že neposkytli sounáležitost při kontrolách úředníků. 

Mluvíme o tom, že tam jsou špatné hygienické podmínky. Blízko má provozovnu a nechtějte zažít, 

když vám tam přijdou někteří klienti potom, co poberou sociální dávky. 

Ani jedna osoba z ubytovny Českého červeného kříže nezůstane na ulici. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Navrhl ukončit diskusi. 
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Hlasování o ukončení diskuse: 21 pro, 5 proti, 4 se zdrželi, 2 nehlasovali, 3 omluveni (p. Pospíšil, 

Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Poslední přihlášený byl pan Zácha. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Nehlasujeme o sociálních věcech, ale o majetkoprávním převodu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Byl jsem upozorněn, že před ukončením diskuse byl přihlášen občan. 

 

p. Děrda, správce ubytovny Českého červeného kříže: 

To něco málo, co se vydělalo z té ubytovny, tak se rozdělovalo do osvěty. Teď když nebude žádný 

příjem, tak se musí stáhnout její působení domů a jde o to, jestli působení Českého červeného kříže 

bude ukončeno a to nejde ze dne na den. 

Prostory U Bečvy 1 – zvažujeme, že asi v září tam budeme činnost ukončovat, protože nejsou peníze 

na další provoz. 

Nám když odejde z ubytovny ze dne na den 13 lidí a my to netušíme, tak můžeme zavřít a dalších 15 

lidí, kteří tam zůstanou, půjde na ulici. Jde o to, že kdyby nás vedoucí odboru uvědomila, že tolik a 

tolik lidí odejde, že se na to připravíme. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 4 proti, 6 se zdrželo, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

 

 

151/5/6/2019 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

části pozemku p.č. 539 v k.ú. Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 539 trvalý 

travní porost, dle geometrického plánu č. 327-58/2018 označené jako pozemek p.č. 539/2 trvalý travní 

porost o výměře 453 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů Mgr. M.F., LL.M.   a Ing. A.F. za kupní cenu ve výši 90.000,- Kč, t.j. 198,70 Kč/m2 - cena v 

místě a čase obvyklá. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

152/5/6/2019 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1144 a částí pozemků  p.č. 1158 a p.č. 1159 vše 

v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1144 orná půda      

o výměře 810 m2, části pozemku p.č. 1158 orná půda o výměře cca 240 m2 a části pozemku p.č. 1159 

ostatní plocha o výměře cca 90 m2 vše v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521 za kupní 

cenu ve výši 375,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako 

budoucím prodávajícím) a společností Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, 

IČ: 47674521 (jako budoucím kupujícím a budoucí povinný z věcného břemene) a manželi J.               

a  J.C., vlastníky pozemku p.č. 1157 (jako vlastníky budoucími oprávněnými). Kupní smlouva a 

smlouva o zřízení služebnosti bude uzavřena do 30 dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží 

budoucímu prodávajícímu geometrický plán na rozdělení pozemků p.č. 1158 a p.č. 1159 oba v k.ú. 

Čekyně a na vyznačení rozsahu věcného břemene služebnosti, nejpozději však do 2 let od uzavření 

budoucí smlouvy. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

153/5/6/2019 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 

Přerova –  pozemku  p.č. 6850/5  v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6850/5 vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené  o výměře 3.949 m2, v k.ú. Přerov                      

ze spoluvlastnictví  I.D.  a  D.K. za kupní cenu ve výši  980.000,- Kč, tj.  

 

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro D.K. ve výši 490.000,- Kč,  

- za spoluvlastnický podíl id. 1/2 pro I.D. ve výši 490.000,- Kč,  

 

do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

154/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku  p.č. 5207/77 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5207/77, ostatní plocha,  o výměře 703 m2 v k.ú. Přerov,       

z vlastnictví Ing. J.H. za cenu v čase a místě obvyklou 307 650,- Kč. 

 

 

Hlasování:  29 pro, 3 proti, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 
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155/5/6/2019 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova a smlouva o právu provést stavbu „Komunikace pro lokalitu 

výstavby RD - Přerov - Kozlovice - II.etapa" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – komunikace vybudované na pozemcích p.č. 213 a p.č. 348 oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana R.Š.  do majetku statutárního města Přerova. Nejprve bude 

uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi panem R.Š. (jako budoucím dárcem) a 

statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 

měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu obdarovanému doklad o povolení užívání 

stavby komunikace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V zásadě s materiálem nemá problém.  

Dotaz – jakým způsobem bude vykonáván stavební dozor za město, pokud toto máme přebírat. Projekt 

snese vše, ale technická a fyzická realizace může být něco jiného. Máme z jiných částí města neblahé 

zkušenosti. 

Dotaz – může někdo vyčíslit náklady na budoucí údržbu, které to městu přinese. 

 

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

Existuje vnitřní předpis, který řeší tyto situace, kdy přebíráme infrastrukturu do našeho vlastnictví, to 

znamená, projedná se převod této infrastruktury do našeho vlastnictví, v tu chvíli vstupujeme do 

procesu, kdy si hlídáme provedení těchto inženýrských sítí a infrastruktury tak, abychom věděli po 

celou dobu v jakém stavu a rozpoložení je přebíráme. 

Náklady momentálně není schopen vykalkulovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jistě jsme schopni dát průměrné náklady na údržbu vozovek. Budou pravděpodobně stejné jako na 

území jiných místních částí města Přerova. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

K těm nákladům na údržbu – ono samozřejmě se dá předpokládat, že budou takové, jako jsou 

standardně pro komunikace a pro sítě, ale myslí si, že v tomto ohledu to není relevantní, protože pokud 

chceme podporovat výstavbu, tak bychom to dělat měli. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Všichni víme, co bude následovat o pár materiálů dál. 

K tomuto materiálu jenom odpověď panu Horkému – vždycky to bylo bráno, alespoň jím jako 

zastupitelem, jako podpora těchto investorů. V tomto případě se jedná o bezúplatný převod 

infrastruktury, která byla vybudována na náklady soukromého investora pro stavbu rodinných domů. 

Je to zachování podpory bydlení na území města Přerova a garance toho, že lidé, kteří si tu postaví 

rodinné domy, tak zůstanou několik let občany města Přerova. Město Přerov ve svém vlastnictví nemá 

žádné velké pozemky, které by mohlo nabídnout pro tuto výstavbu. Ne, že by územním plánem nebyly 

určeny pro výstavbu bytovou. Náklady, které budou, jsou nejen zimní a letní údržba, logicky tam bude 

svoz komunálního odpadu a protože tam jsou garanční záruční lhůty, tak do budoucna, pokud se něco 

stane, tak jako vlastníci to budeme muset opravit.  

 

Ing. arch. Horký: 

Má pocit, že se ho snažili dostat do pozice, že by měl nesouhlasit s tím materiálem. On konstatoval, že 

s ním souhlasí. Zajímá ho, jaké to přinese náklady, protože v dalších diskusích se můžeme bavit, jestli 

má smysl zastavovat ornou půdu nebo ne. Žádá jen o podklady k materiálu. To je vše. 
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Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

156/5/6/2019 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, 

p.č. 3412/22 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 3401/20 ostatní plocha o výměře 165 m2, p.č. 3401/21 

ostatní plocha o výměře 50 m2, p.č. 3401/22 ostatní plocha o výměře 21 m2, p.č. 3412/18 

ostatní plocha o výměře 687 m2 a p.č. 3412/22 ostatní plocha o výměře 30 m2 vše v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti MJM agro a.s, Cholinská 1048/19, Litovel, IČ: 06642331 do 

vlastnictví statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.906.706,- Kč 

včetně DPH, t.j. 2000 Kč/m2. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena 

nejpozději do 90 dnů ode dne splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

pro užívání stavby "I/55 Přerov, okružní křižovatka Dluhonská" a po provedení výmazu 

zástavních práv k pozemkům, které jsou předmětem převodu. 

 

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 

 

590 152,9* +1 906,8 592 059,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300550     

- Převod pozemků u okružní křižovatky 

Dluhonská) 

0,0 +1 906,8 1 906,8 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Zopakoval, 2.000 Kč/m2 a může tam být pouze cesta. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Byl u prvních jednání. My ty pozemky potřebujeme, aby ta okružní křižovatka mohla vzniknout. 

Jejich původní představy o ceně byly daleko vyšší. Je to vyšší cena, než je cena znaleckého posudku, 

ale je to vyjednaná cena, se kterou nakonec po letech jednání souhlasili. Můžeme si říct, nebude 

okružní křižovatka na ulici Polní a Dluhonská. Jinou možnost nemáme. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor jednomyslně doporučil ke schválení, i když samozřejmě tuto problematiku jsme 

podrobně prošli a souhlasím s argumenty pana primátora, samozřejmě člověk si dokáže představit 

nižší cenu, ale na rozdíl od té prvotní ceny i toto vyjednávání je určitý úspěch, i když je to cena vyšší, 

než ukázal znalecký posudek. 
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p. Pospíšilík: 

Musí potvrdit, že původní majitel ten pozemek vůbec nechtěl prodat, a když tak za nehorázné peníze. 

Dneska buďme rádi, že ten pozemek budeme mít, že se dohodlo vedení města s novými majiteli. Je to 

na průpich na velice důležité dopravní tepně, která Přerovem povede, a buďme rádi, že ten pozemek 

máme. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Jednání startovala na ceně 3.259 Kč/ m2 a věřte, že tato cena je konečná. Jsme teď zatlačeni do kouta. 

Málokdy se takto nechá zatlačit do kouta, ale je to v pozici buď okružní křižovatka bude a my ty 

pozemky za cenu 2.000 Kč/m2 vykoupíme, nebo to zkrachuje.  

 

 

Hlasování:  29 pro, 3 se zdrželi, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

157/5/6/2019 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemku p.č. 5466/310, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12 v k.ú. 

Přerov                                                                                                                                                        

Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov -  komunikace, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení 

vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro RD U Hvězdárny 

Přerov I - Město"                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí  pozemku p.č. 5290/150 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 508 m2, pozemku p.č. 5466/310  ostatní plocha, ostatní komunikace  o 

výměře 4592  m2 a pozemku p.č. 5466/12 orná půda o výměře 113 m2 vše  v k.ú. Přerov z 

vlastnictví AVČ s.r.o., Wilsonova 102/12, Přerov I-Město, IČ: 25848984 do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2.  schvaluje úplatný převod nemovitých věcí vybudovaných v rámci stavby "Infrastruktura pro 

RD, u hvězdárny" 

 komunikace a zpevněných ploch vybudované na části pozemku p.č. 5025/3, na pozemku p.č. 

5290/150 a pozemku p.č. 5466/310 všechny v k.ú. Přerov 

 vodovodu vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, 

p.č. 5609/3, p.č. 5466/57 a p.č. 5611/33 všechny k.ú. Přerov  

 jednotné kanalizace vybudované na pozemcích p.č. 5290/100, p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 

5466/57, p.č. 5466/310, p.č. 5609/3, p.č. 5611/30, p.č. 5611/33 všechny v k.ú. Přerov 

 veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 5290/150, p.č. 5466/12, p.č. 5466/310, p.č. 

5466/309, p.č. 5466/360 a p.č. 5025/3 všechny v k.ú. Přerov. 

 

z vlastnictví AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do vlastnictví statutárního 

města Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Když se vrátíme o dva body zpět, tak nám pán Š. v podstatě tu samou věc předal bezúplatně a tady 

firma AVČ nám část předává bezúplatně, nicméně další části nám předává za úplatu. 

Dotaz – proč to firma nemůže převést bezúplatně. 
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Jak pan kolega Horký vzpomněl, kdo bude sledovat kvalitu provedení. Každý se může podívat do 

obchodního rejstříku a firma AVČ jako hlavní činnost má hostinskou činnost. Kdo zaručí, že všechno, 

co nám převedou, bude v té kvalitě, která nám vydrží. Někdo by to měl důsledně zkontrolovat. Pro 

odlehčení, auto kupujeme také u prodejce aut. 

 

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

Vyjádřil se k ceně, proč se v tomto případě převádí za úplatu. Převádí se totiž inženýrské sítě a 

z daňových důvodů je pro obě strany výhodnější převádět za tuto částku. My následně ten vodovod 

převedeme nepeněžitým vkladem do společnosti VAK. Za hodnotu 1.200 Kč získáváme podstatně 

více, než vydáváme. 

Co se týká kvality – vzhledem k tomu, že v této lokalitě byly majetkově-právní vztahy hodně složité a 

my, co se týká jednání i s Pozemkovým fondem, aby vůbec v této lokalitě se mohlo něco vybudovat, 

tak po celou dobu tu stavbu už hlídáme jako Odbor majetku. My víme, v jakém stavu jsou a odborníci 

na Odboru majetku již kontrolují stav, který budou v konečném důsledku přebírat.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Já můžu uvést příklad ze své blízkosti. Ulice Nad roklí je v tuto chvíli v soukromém vlastnictví, je to 

také infrastruktura pro rodinné domy, také by se výhledově měla převádět do majetku města 

bezúplatně a předpokládá, že i pan Střelec by vám mohl povyprávět, jak se to hodně důkladně 

kontroluje, zda ten technický stav opravdu odpovídá tomu, čemu odpovídat má. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Jak uvedl v úvodu, těžko se mu to komentuje, protože byl v té stavbě zainteresován. K holému faktu, 

tyto stavby byly zrealizovány, řádně zkontrolovány a u všech kolaudací byl zástupce Odboru dopravy, 

který kontroloval stavební deníky. U vodovodu a jednotné kanalizace bylo celé zkontrolováno 

pracovníky VAKu a veřejné osvětlení je také řádně zkolaudováno.  

Není to anarchismus typu, někdo postavil a bez kolaudace, kontroly bude předáno. 

Máme Pandořinu skříňku a to je celá infrastruktura v kasárnách, kde je stav naprosto odlišný od těchto 

dvou lokalit. Víme, v jakém stavu tam je komunikace a veřejné osvětlení, ale určitě budeme 

konfrontovaní s tím, že je schválený záměr převodu do vlastnictví města Přerova. 

 

 

Hlasování:  29 pro, 1 proti, 2 nehlasovali, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

 

158/5/6/2019 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 33/1, p.č. 47/11, p.č. 433/2 

a p.č. 433/1 vše v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. st. 449 v k.ú. Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu částí pozemků p.č. 33/1 ostatní plocha    

o výměře 59 m2, části p.č. 47/11 ostatní plocha o výměře 8 m2, části p.č. 433/2 ostatní plocha               

o výměře 8 m2 a části  p.č. 433/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, dle geometrického plánu č. 524-

104/2017 sloučené do nově vzniklého pozemku označeného novým p.č. 33/3 ostatní plocha o výměře 

102 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 433/1 ostatní plocha, dle geometrického plánu     

č. 524-104/2017 označené novým p.č. 433/12 ostatní plocha o výměře 4 m2  v k.ú. Vinary u Přerova    

v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 449 zastavěná plocha a nádvoří, dle 

geometrického plánu č. 520-80/2017 označené jako p.č. 463 ostatní plocha o výměře 2 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova ve společném jmění manželů I.  a  K.K. s doplatkem rozdílu cen pozemků ve výši 

76.600,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova. 
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Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

159/5/6/2019 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Henčlov za 

pozemky p.č. 796, p.č. 1312, p.č. 1313/1, p.č. 1316/1 a část p.č. 800 vše v 

k.ú. Henčlov                                                                                                                                                                                      

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí - směnu pozemku p.č. 

301/1 orná půda o výměře 1188 m2  v k.ú. Henčlov ve vlastnictví statutárního města Přerova za 

pozemky p.č. 796 trvalý travní porost o výměře 1307 m2, p.č. 1312 ostatní plocha o výměře 655 m2, 

p.č. 1313/1 ostatní plocha o výměře 88 m2, p.č. 1316/1 ostatní plocha o výměře 401 m2 a část p.č. 800 

dle geometrického plánu č. 397-52/2018 označené novým p.č. 800/4 orná půda o výměře 67 m2  

všechny v k.ú. Henčlov ve vlastnictví pana V.K., bez doplatku rozdílu cen pozemků. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

160/5/6/2019 Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 465/3,  p.č. 465/4, p.č. 649/25, 

p.č. 649/26 a p.č. 684/13 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova za část 

pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 3 budoucí 

směnné smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o budoucí 

směnné smlouvy ze dne 5.1.2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010 a dodatku č. 2 ze dne 

21.12.2016 uzavřené mezi statutárním městem Přerov a společností ADVISER  s.r.o. , se sídlem 

Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895. Dodatkem č. 3 se smlouva mění a doplňuje tak, že 

předmětem je směna pozemků p.č. 465/3 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 465/4 ostatní plocha o 

výměře 8 m2, p.č. 649/25 ostatní plocha o výměře 224 m2, p.č. 649/26 ostatní plocha o výměře 219 m2 

a p.č. 684/13 ostatní plocha o výměře 185 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku společností 

ADVISER  s.r.o., se sídlem Přerov, Seifertova 2834/33, IČ: 25819895 za část pozemku p.č. 2579 

trvalý travní porost o výměře 517 m2 bez doplatku rozdílu cen pozemků stanovených znaleckým 

posudkem č. 2269/12/18. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

161/5/6/2019 Dohoda o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného 

majetku mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov 

a.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření dohody o poskytnutí úplaty za technické zhodnocení hmotného majetku 

mezi statutárním městem Přerov a společností Teplo Přerov a.s., IČ 25391453, se sídlem 

Blahoslavova 1499/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jejímž předmětem bude závazek 

statutárního města Přerova poskytnout společnosti Teplo Přerov a.s. jednorázovou úhradu ve 

výši 2.421.975,76 Kč, která bude navýšena o 21 % DPH ve výši 508.614,91 Kč (tj. v celkové 

výši 2.930.590,67 Kč) za technické zhodnocení hmotného majetku, které společnost Teplo 

Přerov a.s. provedla v roce 2013 na budově – stavbě občanského vybavení č.p. 2884 (Městská 

sportovní hala), příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 5307/209 

a která je postavena na pozemcích p.č. 5307/209 a p.č. 5307/623, oba v k.ú. Přerov, které 

spočívalo ve vybudování relaxačního a regeneračního centra. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu 

 

PAR ORJ  PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

587 913,3 * + 239,6 588 152,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 289 755,0 * - 2 691,0 287 064,0 

3412 530  Sportovní zařízení v majetku obce  340,0 + 2 930,6 3 270,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Připojil své díky všem, kteří byli účastni změně provozovatele sportovišť z Tepla Přerov na novou 

společnost Sportoviště Přerov. Věří, že dneska už můžeme říct, že zítra ten převod proběhne tak, že to 

občané města nepoznají. 

 

Ing. arch. Horký: 

Měl několik dotazů, protože v tom má dost nejasností.  

Tímto materiálem budeme Teplu Přerov platit za technické zhodnocení majetku, které Teplu Přerov 

pronajímáme až do konce letošního roku. Proč to budeme platit už teď? Proč to nezaplatíme až od 

příštího roku, protože tam bude nějaká amortizace. 

Velmi rád by viděl dokument, kterým město svolilo, že se nějaké relaxové cenrum bude budovat, 

protože trvale generuje ztrátu. 

Z jakého důvodu došlo k tomu, že se ta smlouva musela uzavřít znovu, když v důvodové zprávě je, že 

smlouvy měly být vráceny městu do 20.12.2018 a neví,  jestli předseda představenstva nebo pan 

ředitel to neudělali a vrátili je nepodepsané až 11. ledna. Je stále ještě ředitelem? Nezkomplikoval 

situaci? Proč to vrátil tak pozdě a nečinil podle předem dohodnutých domluv? Co konal v té době? 

Kdo za to nese odpovědnost? 

Jaký bude vztah mezi Přerovskou sportovní a Teplem Přerov, když Teplo Přerov bude mít až do konce 

roku pronajata všechny sportoviště? Proč to děláme tak přes ruku, proč to není pronajaté napřímo nově 

založené firmě? Nevidí v tom logiku. 

 

p. Zácha náměstek primátora: 

Požádal pana Dohnala za odpovědi. 

Proč jsme neřešili v minulém volebním období? Toho času bylo strašně moc. Věřte, za 4 měsíce 

tohoto roku, ten projekt toho odštěpení, který standardní cestou trvá ¾ roku se zvládl velmi rychle.  

Poprosil o podporu těch, co na tom makali, protože se to povedlo a pan Dohnal to osvětlí. 
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Pan ředitel je ředitel. Na valné hromadě nebyl návrh na jeho odvolání. Ano, chybička se vloudila, ty 

smlouvy se nepodepsaly. I tady jsme museli velmi operativně jednat na uzavření nových nájemních 

smluv, aby se celý ten projekt nezhatil, protože všichni víme, kdyby se nám to nepovedlo, tak 1.5. 

zavíráme sportoviště a neprovozujeme. 

Dáme vám podrobnou písemnou odpověď. 

Jediné, co ho mrzí, proč, když 4 měsíce říkáme, jak je to významný materiál, proč nepřišla jediná vaše 

otázka a přijde to v poslední možný den. 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

K podpisu nedošlo, protože jako představenstvo Tepla jsme jednali s městem a měli jsme nějaké 

výhrady. V této chvíli je to naprosto irelevantní, protože byla potom dohoda a uzavřena smlouva nová. 

V roce 2013 když se budovalo relaxační centrum, nevěří tomu, že by rozhodnutí o investici bylo jen 

na panu řediteli Tepla, určitě rozhodovalo představenstvo a minimálně na vědomí to vzala valná 

hromada. 

Kupní cena – to, že to technické zhodnocení musíme platit z prostředků města, bylo dohodnuto už 

některým z dodatků k nájemní smlouvě. To jsme si nevymysleli teď. Bylo s ní počítáno v této částce 

už do rozpočtu roku 2019, kdy tam byla daná do rezervy, pouze to dokrytí 239.600 Kč se nedalo ve 

chvíli, kdy jsme připravovali rozpočet přesně určit. 

 

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

Technické zhodnocení – prakticky naplňují pouze ustanovení nájemní smlouvy, která byla uzavřena 

v roce 2013 včetně dodatků mezi statutárním městem a společností Teplo, kdy ustanovením bylo, že 

v případě ukončení smlouvy bude vypořádáno technické zhodnocení. 

Nájemní smlouva, která je uzavřena s Teplem do konce roku – ta smlouva projde odštěpením. To 

znamená, že všechny závazky přebírá nově zřízená společnost Sportoviště Přerov. My ještě budeme 

následně se společností Sportoviště upravovat cenu, necháme zpracovat znalecký posudek, který 

v současné době se už zpracovává a bude uzavřena nájemní smlouva mezi statutárním městem Přerov 

a společností Sportoviště Přerov, kde už budou všechny movité věci zahrnuty, i ty které budou 

vráceny ze společnosti Teplo. 

 

Ing. arch. Horký: 

Díky tomu, že se neprodloužila smlouva, tak musíme platit to vypořádání nyní. Pokud by byla 

prodloužená, tak bychom platili až na konci té smlouvy. 

Nediví se, že děkujete, že se to zvládlo za 4 měsíce. Je to komplexní problematika. 

Bylo by vhodné v takových složitých tématech a komplikovaných záležitostech požádat Kontrolní 

výbor, aby celý proces zkontroloval, zda všechno bylo v pořádku, protože se může stát, že se 

zapomnělo na něco. Byl by rád, kdyby se pan předseda a Kontrolní výbor v tom mohl angažovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dle zákona o obcích je Kontrolní výbor zřízen k tomu, aby kontroloval usnesení zastupitelstva.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor se tímto materiálem zabýval a došli k názoru, že ač je něco kostrbaté a něco se 

dotahuje, tak je to po právní stránce dotaženo správně a nevidí tam žádná pochybení a jednomyslně 

tento návrh doporučili k přijetí. 

 

p. Čechál, občan Přerova: 

Slyšel díky, ale má názor, že hodně lidí spalo a nebylo činných. Velké otázky v něm vyvolává 

důvodová zpráva i vystoupení pana Lichnovského, že Finanční výbor kostrbatě a cosi. Podle jeho 

informací toto byl jeden z materiálů, který Finanční výbor dostal 24 hodin před jednáním. Pan 

Lichnovský mi odpověděl na otázku v úvodu, že odpoví písemně, pak řekl, že závěrečný účet dostali 

členové Finančního výboru 7 dní předem a o ostatních materiálech taktně mlčel. 

V důvodové zprávě je uvedeno, že město 3.12.2018 podepsalo dodatek k nájemní smlouvě a 

předložilo ho Teplu k podpisu a Teplo vrátilo tyto dokumenty zhruba za měsíc bez podpisu. Zajímá 
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ho, zda v tomto konal pan ředitel Tepla, nebo jestli mu tuto činnost nařídilo představenstvo. Má za to, 

že město zřídilo společnost Teplo a jako vlastník ji má úkolovat. 

Dále město uzavřelo 5.3. smlouvu se společností Teplo o nájmu sportovišť do konce roku 2019. Co 

bude od 1.5.? Slyší, že nějaká delimitace apod. Tuto smlouvu převezme nová zřízená městská 

společnost vedená panem jednatelem Hýzlem. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Dělalo se to na poslední chvíli, protože zaspalo v tom konání minulé zastupitelstvo v minulém 

volebním období a teď v tuto chvíli bylo potřeba to dohnat. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Všem, kteří se dotazovali, uděláme stručný přehled toho, jak to za ty 4 měsíce probíhalo a také k tomu 

podpisu té smlouvy. Nebude tady hájit soukromou společnost ve vlastnictví města, nicméně potvrdí 

všichni zúčastnění, kteří byli u toho začátku, že v období prosinec až leden se vůbec zvažovalo, jestli 

jdeme způsobem odštěpení, odkupu, jestli se ukončí nájemní smlouva nebo se převede v rámci toho 

odštěpení. I z toho důvodu ten materiál pro vás se takto tváří, že někde ležel a nekonalo se. Bylo to 

součástí těch jednání, kterých bylo několik. Slíbil, že zastupitelé dostanou velmi výstižnou a věcnou 

odpověď na jejich otázky. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Přijde mu trošku úsměvné, že nás tady griluje bývalý koaliční partner. Toto jsme měli řešit jako 

minulé zastupitelstvo, abychom 1.1.2019 měli společnost Sportoviště založenou a nemuselo se to řešit 

30.4.2019. 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Hledali jsme dlouho cestu a výjimku, aby sportoviště pod Teplem mohla zůstat, protože jsme byli toho 

názoru, že tam fungují dobře. Bohužel, se nám to nepovedlo, a proto jsme došli k tomuto rozhodnutí 

až na konci roku 2018. Na přelomu roku ještě vůbec nebylo jasné, jakým způsobem to odštěpení 

udělat, proto pan ředitel Tepla ty dodatky nepodepsal. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

162/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5383 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

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

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

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

k pozemku p.č. 5383 zahrada o výměře 1.736 m2 v k.ú. Přerov manželům A.  a  J.B., jako osobám 

povinným z předkupního práva. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

To se nedotýká té severní magistrály, je to mimo. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 
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163/5/6/2019 Finanční vypořádání zhodnocení nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 2511/7 v objektu 

bytový dům č.p. 2511, příslušném k části obce Přerov I - Město, na 

pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje finanční vypořádání zhodnocení bytové 

jednotky č. 2511/7 v objektu bytový dům č.p. 2509, č.p. 2510, č.p. 2511, č.p. 2512, příslušném k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 5734/6 v k.ú. Přerov (Jižní čtvrť I/22) panu R.S., ve výši 

475.000,-Kč, na základě dohody o skončení nájmu. 

 

 

Hlasování:  27 pro, 3 se zdrželi, 2 nehlasovali, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

 

 

164/5/6/2019 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k části  pozemků  p.č. 6415, p.č. 

6416, p.č. 7114/7, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

k části pozemku p.č. 6415 označené geometrickým plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 

6415/3 ost. plocha o výměře 655 m2 v k.ú. Přerov, k části pozemku p.č. 6416 označené geometrickým 

plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 6416/2 orná půda o výměře 63 m2 v k.ú. Přerov, k 

částem pozemku p.č. 7114/7 označených geometrickým plánem č. 6641-100/2017 jako pozemek p.č. 

7114/23 ost. plocha o výměře 384 m2 a jako  pozemek p.č.7114/30 ost. plocha o výměře 9 m2 v k.ú. 

Přerov, Precheze Přerov a.s., se sídlem  nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/27, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ 26872307, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

165/5/6/2019 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

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

30.4.2019, zaplaceném kolkovném, a to v celkové částce 1.228.117,00 Kč za panem P.L., a to za byt  

v objektu k bydlení č.p.124, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 36  v k.ú. 

Přerov. 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení, jenom dodá, že jistina je 80 tisíc korun a zbytek je poplatek 

z prodlení. 

 

 

Hlasování:  25 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 19:15 – 19:35 hodin. 

 

 

 

 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

166/5/7/2019 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Želatovská 8  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání       

a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi statutárním městem 

Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Želatovská 8. Předmětem tohoto dodatku je: 

 předání investiční akce s názvem „Výstavba hokejbalového hřiště v areálu ZŠ Želatovská 8“    

k hospodaření v pořizovací ceně 4.958.734,23 Kč, s účinností od 1. 5. 2019,   

 vyjmutí nemovitého majetku z hospodaření jmenované organizace (4 garáže a zastavěné 

plochy) s účinností od 1. 5. 2019, včetně vynulování účetní hodnoty tohoto majetku.  

 

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  29 pro, 3 nehlasovali, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

167/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – STRONGMAN 

CHAMPIONSHIP 2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov a panem  na částečnou úhradu 
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nákladů spojených s organizací mezinárodního závodu EUROPEAN ULTIMATE 

STRONGMAN CHAMPIONSHIP v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

343,8 * - 50,0 293,8 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

47,0 + 50,0 97,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení. 

 

Ing. Hrabina: 

Připomenul, že opět je to nesystémová věc a schvalujeme individuální dotaci. Chápe, že jsou oceněni 

tak, jako by ty žádosti šly do normálního programu, ale musí podotknout, že to je nesystémová věc      

a ten pán musel vědět, že toto bude pořádat v letošním roce, tak nechápe, proč se nepřihlásil do 

grantového programu. 

 

p. Pospíšilík: 

Ta akce byla loni velice úspěšná. Reprezentoval Přerov. Myslí si, že si ty peníze zaslouží i pro příští 

rok.  

Dotaz – kdyby se to bodovalo podle klasického grantového programu, jestli by si na ty peníze sáhl. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Souhlasí s výtkou, že musel vědět, že ta akce proběhne. 

Na druhou stranu nemůže souhlasit s výtkou, že je to nesystémové řešení. Určitě všichni vědí, že od 

začátku tohoto volebního období se nastavil provizorní systém, který vždy všechny žádosti srovnává 

bodově tak, jako by se přihlásili do standardního dotačního programu a také s kolegy opakovaně říkali, 

že do nového dotačního programu by už měla být zahrnuta nějaká nová pravidla pro tyto mimořádné 

dotace. Momentálně se na tom pracuje, ale pokud jsme zavedli provizorní systém, tak by bylo velice 

nevhodné, abychom ho v průběhu měnili. Je to provizorium, ale systematicky se to zpracovává podle 

těch parametrů, stejně jako všechny ostatní žádosti. 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora: 

Odpověď panu Hrabinovi – ano, právě tolik bodů by získal v tom maximálním nastavení, proto 

nemůže získat víc, než těch 50.000 Kč.  

Pravděpodobně o akci věděl, byl upozorněn, že příští rok to musí dát do grantového programu, jinak 

budeme velmi přísní. Musíme nastavit pravidla pro rok 2020. 
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Doplnil pana Navaříka – shodli jsme se, že kulturní komise se potká s komisí sportu a společnými 

silami vymyslíme systém pro obě kategorie. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Vypadá to nesystémově, je to nesystémové. Každý si může požádat, kdy chce a jak chce. My se s tou 

žádostí musíme vypořádat, jak uznáme za vhodné. Každý můžeme projevit svou vůli. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

168/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Volejbal Přerov, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Volejbal Přerov, z.s., 

IČ: 03660575, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou 

úhradu nákladů spolku spojených s organizací Mistrovství České republiky ve volejbale žákyň 

v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

293,8 * - 25,0 268,8 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

97,0 * + 25,0 122,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučuje ke schválení. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 
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169/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 16 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota 

Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Brabansko 2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s účastí 6 členek oddílu rope skippingu na 

Mistrovství Evropy v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

268,8 * - 16,0 252,8 

3419 610  Ostatní sportovní činnost 

 (individuální dotace) 

122,0 * + 16,0 138,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. Lichnovský: 

I v tomto případě navrhuje Finanční výbor doporučit ke schválení. 

Za něho, třetina požadovaných nákladů je více než adekvátní a toto dynamicky se rozvíjející odvětví 

jsme rádi, že můžeme podpořit.  

 

 

Hlasování:  30 pro, 2 nehlasovali, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

170/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 13 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov I, IČ: 61986321, se sídlem Náves 202/41, 750 02 Bochoř, na 

částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením agregátu pístového kompresoru se 

spalovacím motorem pro léčbu včelstev v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 
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dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

252,8 * - 13,0 239,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

0,0 + 13,0 13,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Vyjádřil se k bodu 7.5 a 7.6 – v obou případech Finanční výbor doporučuje ke schválení. 

 

MUDr. Slováček: 

Dal protinávrh k bodu 7.5 a 7.6 – poskytnout dotaci v celé výši žádané částky, to znamená 15.000 

Kč. 

Včela medonosná je velmi užitečný hmyz. Asi před třiceti lety k nám byl zavlečen z Asie roztoč 

varroa destructor, který včelstva decimuje. V současné době, pokud včely neléčíme, tak v podstatě 

divoký výskyt včelstev trvá jednu nebo dvě sezony a pak zajdou na onemocnění. Zaprvé jsou oslabeny 

tím roztočem a zadruhé díky tomu oslabení potom zajdou na virózy. 

Proč to navýšení na tu plnou sumu – ubývá včelařů i včelstev. Jsou vyhlašovány dotační tituly 

krajskými úřady, dělá se vše pro to, aby úbytek včelstev a včelařů se zastavil. Maximum včelstev, 

která se vyskytují, jsou mezi zájmovými včelaři. On je také včelař, ale není v žádné z těchto 

organizací, proto nenahlásil střet zájmů. 

Z vlastní zkušenosti ví, že v podstatě to, co včelař vydělá na prodeji medu, tak investuje zpátky do 

svých včelstev. 

Proč ten kompresor – podzimní ošetření včelstev se dá udělat buď tak, že se léčivo nakape na 

celulózový pásek, který se zavěsí dovnitř do včelstva, nebo druhá varianta je použít aceton jako nosič 

aerosolu a k tomu je potřeba kompresor. 

 

p. Pospíšilík: 

Toto léčení má účinnost 98%. Jsou oblasti, kde včely vůbec nejsou a to je důsledek posledních cca 5 

let, kdy včely hynou. 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora: 

V žádném případě není nepřítelem včel a včelařů. Z pochopitelných důvodů bude držet linii odboru      

a bude souhlasit s návrhem komise školství. V této chvíli se obává lidové tvořivosti přihazování 

částek, protože bychom se mohli dostat do pasti. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Po té odborné debatě by měl skoro sto chutí říci, dejme tam 100%, to je 27.000 Kč. Ale tak k tomu 

přistupovat nejde. Pořád voláme po kritériích. 

To, že jsou včely potřebné, nikdo nezpochybňuje. 
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Pan náměstek a jeho odbor se snaží, v radě jsou ty debaty kolikrát velmi bouřlivé. 

Bude ctít návrh náměstka Kouby. 

 

MUDr. Slováček: 

Podpora včelařů není podpora konkrétního spolku a konkrétních osob. Tady se bavíme o celkových 

ekologických dopadech a o našem ekosystému. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že nenavýšení dotace o 2.000 Kč neznamená, že si včelaři kompresor nekoupí. 

   

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka (dotace 15.000 Kč):  13 pro, 4 proti, 14 se zdrželo, 1 

nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 31 pro, 1 se zdrželi, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

 

 

171/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov II 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 13 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz včelařů, z.s., 

základní organizace Přerov II, IČ: 62350285, se sídlem Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní 

Moštěnice, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s pořízením benzinového 

kompresoru pro léčbu včelstev v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

239,8 * - 13,0 226,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

13,0 * + 13,0 26,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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Hlasování:  30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

 

 

172/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Základní organizace Výkleky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, 

z.s., Základní organizace Výkleky, IČ: 70902909, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Okresní výstavy 

drobného zvířectva v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

 PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

226,8 * - 20,0 206,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

26,0 * + 20,0 46,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení.  

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

173/5/7/2019 Žádost o poskytnutí individuální dotace – Český svaz chovatelů, z.s., 

Okresní organizace Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, 

z.s., Okresní organizace Přerov, IČ: 00448915, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 



59 

 

750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Celostátní výstavy 

mladých králíků, drůbeže a holubů v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Český svaz chovatelů, 

z.s., Okresní organizace Přerov, IČ: 00448915, se sídlem Kojetínská 764/7, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů spolku spojených s organizací Olympiády 

mladých chovatelů v roce 2019. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena 

dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2019, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2019 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, 

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n.  

 (individuální dotace) 

206,8 * - 35,0 171,8 

3429 610  Ostatní zájmová činnost a rekreace 

 (individuální dotace) 

46,0 * + 35,0 81,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

I v tomto případě doporučuje Finanční výbor ke schválení, protože se jedná o symbolické částky, které 

rozpočet města unese. 

 

 

Hlasování:  32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

174/5/8/2019 Poskytnutí peněžitého daru - Babybox pro odložené děti - STATIM z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 15.000 Kč a uzavření Darovací smlouvy             

o poskytnutí peněžitého daru mezi statutárním městem Přerovem, jako dárcem, a organizací 

Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., se sídlem Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 - 
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Hájek, IČ 2700689, jako obdarovaným, na podporu zřízení nového babyboxu v Přerově, dle 

důvodové zprávy. 

 

2. schvaluje následující úpravy: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 210 Ostatní činnosti j. n. (individuální 

dotace) 

358,8 * - 15,0 343,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

0,0 + 15,0 15,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu Darovací smlouvy o poskytnutí 

peněžitého daru dle bodu 1. tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

O této věci se bavili před časem na komisi zdravotní a dospěli k závěru, že tato věc je bohulibá a díky 

za každý zachráněný život malého dítěte. 

Dala protinávrh – dar ve výši 50.000 Kč. 

Nejdříve by chtěla slyšet, jestli ty peníze jsou celkově vybrané nebo nikoliv. 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora, faktická: 

Takovou informaci nemá. Ta informace znamená to, že ten box byl uhrazen z darů, které byly vybrány 

v Přerově a z té nadace, kterou ta společnost vlastní. To znamená, že oni ty peníze dokryli, oni nejsou 

v záporu. Uhradili to z příspěvků, které dostávají z jiných zdrojů. Ta částka je pokryta, nicméně v té 

době, když jsme byli na otevření, nebyla pokrytá z přerovských zdrojů. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení, a to i z těch důvodů, které zmínila paní Netopilová. 

 

Mgr. Netopilová: 

Trvá na svém protinávrhu. Myslí si, že peníze budou vždycky využity prospěšně. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Včera kontaktoval primáře přerovského dětského oddělení. Ubezpečil ho, že za celou dobu trvání tam 

nebyl jediný technický nebo jiný problém. 

Kloní se k částce daru 15.000 Kč, protože to nebylo vynuceno žádnými technickými důvody. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Byla to iniciativa společnosti STATIM, nikoliv přerovské nemocnice. Tomu by mohl odpovídat náš 

dar. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové (50.000 Kč):  11 pro, 3 proti, 18 se zdrželo, 3 omluveni 

(p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 32 pro, 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 
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9. RŮZNÉ 

175/5/9/2019 Omezení užívání glyfosátu městem Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Horký, zastupitel města Přerova.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb a svým příspěvkovým organizacím 

nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova postupně snižovat množství užívání 

glyfosátu městem tak, aby v roce 2021 byla jeho spotřeba nulová, 

 

2. ukládá Odboru správy majetku a komunálních služeb nepřijalo návrh usnesení uložit Radě 

města Přerova zapracovat do pachtovních či nájemních smluv na pozemky orné půdy ve 

vlastnictví města Přerova zákaz užívání glyfosátů a přiměřené sankce. 

   

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Navrhl hlasovat po bodech usnesení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ministerstvo zemědělství začalo regulovat používání Roundupu na území našeho státu, čili nelze ho 

používat pro urychlené dozrávání rostlin, které se používají pro potravinářské účely, tedy u obilovin a 

řepky.  

Navíc, chemickou látku glyfosát Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro 

chemické láky považuje za neškodný. Možná je hysterie kolem Roundupu zbytečná. Evropská komise 

prodloužila licenci pro používání glyfosátu do roku 2022. Město Přerov by toto gesto stálo 500.000 Kč 

ročně navíc kvůli obavám, že tento prostředek je rakovinotvorný.  

 

p. Pospíšilík: 

Prokazatelně se ukázalo na některých plochách zemědělské činnosti, že pokud tento produkt byl 

používán několik let za sebou, tak další výsevy měly daleko horší růst. 

Pokud se na chodníky použije horká pára, tak za týden vytrvalý plevel už roste. 

Jde o informovanost pracovníků technických služeb, aby glyfosáty používali v nezbytné míře. 

My pro tento materiál nejsme.  Chtěli bychom slyšet stanovisko technických služeb, jak účelně a 

minimalisticky glyfosáty používají.  

 

Ing. Střelec: 

Není zastáncem ani fanatickým příznivcem používání Roundapu. Kromě chemické likvidace, která 

působí na kořenový systém, existuje likvidace mechanická. Loni jsme vyzkoušeli 4 výrobce, kteří 

dodávají mechanické stroje. Je malá efektivita mechanické likvidace, hrozí poškození dlažby, 

odlétávání kamenů. Množství kovů z těch kartáčů zůstává v půdě. Používání horké vody je málo 

efektivní a má vysoké pořizovací a provozní náklady. Existuje systém vypalování, který je absolutně 

nepoužitelný ve městě Přerově. Potom také infrazářiče, které mají vysoké provozní náklady. 

Technické služby všechny tyto metody znají. 

Oslovil Olomouc a Prostějov a nechystají se zakázat glyfosáty a budou je používat. Neříkám, že na 

100% plochy. Letos se snažíme pořídit i ty mechanické záležitosti, ale pokud jsme loni nepostříkali 

ten plevel, který se potom mechanicky očistil, tak do měsíce jsme se k tomu vraceli znovu. 

Před 3 lety jsme měli 48 pracovníků z Úřadu práce, z nichž minimálně 30 se zabývalo ručním 

mechanickým čištěním. V současné době jich máme 6 a více lidí na to neseženeme, protože nechtějí 

fyzickou práci dělat. 
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Loni v červnu a v červenci když bylo sucho, tak zastavili sečení trávy každý měsíc. Jediné co roste 

místo trávy je plevel. Když nesekli, tak si lidé stěžovali, že není posečeno. Když odsouhlasíme 

omezení používání glyfosátů, tak spousta občanů řekne, že s tím nesouhlasí. Pokud budeme chtít 

likvidovat parní cestou, tak si technické služby ten prostředek pořídí, ale stojí kolem milionu korun a 

částka za likvidaci plevele bude vyšší. Na některé plevele kromě Roundupu nepůsobí nic.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na rozdíl od pana Střelece se nedomnívá, že budou muset kupovat nějakou technologii na základě 

usnesení zastupitelstva, protože si myslí, že zastupitelstvo nemá pravomoc ukládat odboru natož 

technickým službám, jaké mají používat prostředky na hubení plevelů. 

 

Mgr. Netopilová: 

V Přerově máme zkušenost, že jakákoliv nová věc nejde. Podle ní je to setrvačnost myšlení a 

pohodlnost. Toto jsou příliš vážné věci. Technické služby mají jednak zajištěnou práci na každý rok, 

vedoucí pracovníci mají výborné platy, tak by měli argumentovat jinak, než předvedl pan Střelec. Je 

nutné reagovat na změnu klimatu. Pokud letos bude extrémní sucho, tak je nesmysl sekat jenom proto, 

že je něco nasmlouvané. 

I když karcinogenní účinky glyfosátů nebyly potvrzeny na 100%, tak světová zdravotnická organizace 

došla k výsledkům už v roce 2015, že rakovinotvorné účinky tady pravděpodobně jsou. 

Podle nejnovější analýzy minimálně glyfosáty zvyšují riziko lymfomu mízních uzlin až o 41%. 

 

MUDr. Trhlík: 

Není pravda, že glyfosáty jsou absolutně neškodné, jak říká Evropská komise. 

Není pravda, že glyfosáty jsou rakovinotvorné. Je to látka, která určitým způsobem zpomaluje procesy 

v těle, které brání vzniku rakoviny. 

Glyfosáty se vyskytují v moči 6 z 10 lidí, protože zemědělci používají zcela nesmyslně glyfosát 

čtyřikrát do roka. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Musí dát zapravdu paní Netopilové, že když jsme zkoušeli zavést novou věc, jako třeba kluziště, tak se 

ukázalo, že nechceme zavádět nové věci.  

Je zcela zřejmé, že glyfosát v moči není z chodníků, ale je z toho používání v zemědělství.  

V důvodové zprávě je uvedeno, že glyfosát je zařazen do kategorie potencionální karcinogen a do té 

samé kategorie jsou zařazeny i noční směny. 

Jedním z důvodů, proč omezit užívání glyfosátů, je nebezpečí pro člověka. Je zřejmé, že užitím na 

chodníky se nedostává do těla člověka. Druhá věc je ekologičnost celého záměru. Abychom mohli 

užívat alternativní metody, tak na ně musíme pořídit stroje, které budeme používat dvakrát tolik, takže 

budou produkovat zplodiny do ovzduší. Můžeme namítat, že budeme používat elektromobily. Výroba 

baterií pro elektromobily je jedna z nejhorších zátěží pro přírodu v současné době.  

Technické služby mají pro užití glyfosátu speciální stroj, který zaměřuje plevel a aplikuje jed pouze na 

tyto plevele. V parcích a na hřištích se tato látka vůbec nepoužívá, jen na odstranění z chodníků a cest. 

 

Ing. Střelec: 

Ve svém minulém příspěvku shrnul metody, které se dají používat pro likvidaci plevele. Pokud z toho 

paní Netopilová pochopila, že je šílený zastánce ve vedení technických služeb, který by horoval pro 

používání Roundupu dnes a denně, tak by bylo dobré, aby si vystoupení znovu prohlédla na některém 

z portálů. 

 

MUDr. Slováček: 

Mysleli jsme si, že plasty jsou v pohodě, v současné době se mikroplasty vyskytující v pitné vodě a 

naše neschopnost je vyfiltrovat začíná být problémem. Bržděním automobilů vznikají částice kovů, 

které vdechujeme. Mysleli jsme, že DDT je super záležitost, až se zjistilo, že je to závažný problém. 

Tolik k názoru, že glyfosát je bez problému. 

Na manipulativní výroky pana Navaříka – ten glyfosát se nesyntetizuje? Ten vzniká bez energetické 

náročnosti? Ty aplikační stroje na ten glyfosát nevyrábíme? 
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V usnesení rady je koncepce dobíjecích stanic ve městě Přerově. Na jednu stranu zazněl argument, že 

výroba baterií pro elektromobily je jedna z nejvíc ekologii zatěžujících činností a na druhé straně 

budeme budovat koncepci elektromobility? 

Chápe, že odstraňovat plevel jinou metodou než chemickou je nákladné, pracné a zdlouhavé, ale 

jednoznačně podporuje návrh kolegů hledat cesty, jak omezovat chemii v našem prostředí, pokud je to 

alespoň trochu možné. 

Pracuje na noční směny, takže by byl rád, aby se mu to nesčítalo, vyřaďte mu alespoň ten glyfosát 

z prostředí Přerova. 

 

Ing. arch. Horký: 

Nikdo nevidí blížící se hroucení ekosystému a klimatickou změnu. My máme šanci s tím něco udělat, 

máme možnost omezit užívání glyfosátů na zemědělské půdě, pokud se vám to zdá na chodnících 

zbytečné a evidentně na to není vůle.  

Noční směny ovlivňují jedince, ale používání glyfosátů ovlivňuje celou společnost. I z chodníků se to 

spláchne do pitných vod a dále do systému.  

 

Mgr. Netopilová: 

Pan Navařík říkal, že plošné stříkání neexistuje. Já si dovolím oponovat. Mluvila o tom už minulý 

podzim, kdy pracovnici technických služeb stříkali okrajový chodník kolem parkoviště u Lidlu. 

V době sucha se nemusí tráva sekat všude, natož ještě postřikovat. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Toto usnesení je nehlasovatelné, je v rozporu s pravomocí zastupitelstva. Pokud ho schválíme, nejde 

naplnit. 

 

p. Marek Dostál: 

K panu Slováčkovi – začala jezdit auta na elektriku, tak se začínají stavět dobíjecí stanice.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Mluvil o tom, že těch jízd techniky bude muset být více. 

Pracuje na Univerzitě Palackého, regionálním centru pokročilých technologií a materiálů a jedna 

z hlavních výzkumných skupin a směrů je vývoj nových a moderních technologií pro odstraňování 

nebezpečných látek z přírody. S těmito technologiemi přichází do styku.  

Mluvil o tom, že glyfosáty v moči se nepochybně neobjevily z aplikace na chodníky, ale z aplikace na 

pole, na zemědělské plodiny. I to množství, které se aplikuje, je nesrovnatelné. Aplikace pro dodatečné 

vysušování je už zakázána. Nevytváříme zbytečnou hysterii? 

 

MUDr. Slováček: 

Reakce na pana Dostála – nezpochybňuje systém dobíjecích stanic ve městě Přerově, pouze reagoval 

na argument pana Navaříka, že použijeme-li mechanizaci na základě elektřiny, která bude pohánět ty 

stroje, tak výroba těch baterií je zatěžující pro životní prostředí. Pouze upozornil, že když se budeme 

bavit o zatěžujících bateriích, tak se o nich musíme bavit obecně. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Navrhl ukončit diskusi. 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 18 pro, 6 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. 

Mgr., Kocourek, MBA, 3 omluveni (Ing. Prachař, p. Pospíšil, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

Mgr. Grambličková, občanka města Přerova: 

Do parku Michalov chodí denně. O přestávce mluvila s Ing. Střelecem, v jednom směru slíbil, že se 

změní přístup pracovníků technických služeb k používání sekaček v parku, že nebudou používat tu, 

která zní jako hasičská siréna, a kterou použili 15.4. právě s těmi  postřikovači v rukou v místě, kde je 
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hřiště pro nejmenší batolata. Asi tam postřikovali lesní vůni. Kdysi s nimi komunikovala, odmítli jí 

odpovědět. Ing. Střelec jí vysvětlil, že to nebyl postřik na tom hřišti, ale že to bylo kolem hřiště. 

Slyšela tu něco k chovu včel. Tady v Přerově už skoro nic neroste, nekvete, tady se seká tak často, že 

ty včely tady nemají šanci přežít. 

 

Ing. Kutálková, předsedkyně Komise životního prostředí: 

Přečetla stanovisko Komise životního prostředí k používání glyfosátů v Přerově – komise zastává 

obecně názor, že chemické přípravky na ochranu rostlin jsou v přírodě nepřirozeným ekologickým 

faktorem a měly by být používány pouze v nezbytné míře. Proto komise navrhuje dohodnout závazný 

harmonogram postupného snižování používání chemických prostředků při správě a údržbě veřejných 

prostranství a obhospodařování zemědělských a lesnických pozemků ve vlastnictví města. Toto 

usnesení přijala komise dne16.4. a využili nového jednacího řádu komisí, platného od 1.4.2019, článek 

5. Při hlasování bylo 8 pro, 1 proti. 

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Pozměnil návrh usnesení 

- v bodě 1) Zastupitelstvo ukládá radě města postupně snižovat množství užívání glyfosátu 

městem, tak aby … 

- v bodě 2) Zastupitelstvo ukládá radě … 

 

Hlasování o upraveném bodu 1) usnesení: (ZM ukládá RM …): 14 pro, 3 proti, 14 se zdrželo, 1 

nepřítomen (MUDr. Mgr., Kocourek, MB), 3 omluveni (Ing. Prachař, p. Pospíšil, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

Hlasování o upraveném bodu 2) usnesení: (ZM ukládá RM …): 13 pro, 4 proti, 14 se zdrželo, 1 

nepřítomen (MUDr. Mgr., Kocourek, MBA), 3 omluveni (Ing. Prachař, p. Pospíšil, Mgr. Bc. 

Václavíčková). 

 

 

 

176/5/9/2019 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019 

(Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7,       

750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Sovy, dravci, sokoli, ve výši 50 000 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 10 – Voda v krajině, ve výši 6 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, pobočný spolek, se sídlem 

Havlíčkova 1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Zahrádkáři sobě i 

městu, ve výši 11 350 Kč, 

 Základní škola Přerov, U tenisu 4, se sídlem Přerov, Přerov I-Město, U tenisu 4, IČ: 60782358, 

na projekt Ovocný keřový sad ZŠ U tenisu, ve výši 6 000 Kč, 
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 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt Environmentální vzdělávání a aktivity v BIOS ve školním roce 2019/2020,   

ve výši 26 400 Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ  1985996, na projekt Školní soutěž               

a výukové programy s tematikou EVVO pro žáky OA Přerov, ve výši 30 200 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Máchova 14, se sídlem Máchova 14, 750 02 Přerov, Přerov I-Město, IČ: 

62350161, na projekt Zahrada hrou, ve výši 19 858 Kč; 

 

pro účel B Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7,       

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Ekoporadna ORNIS, ve výši 50 000 Kč; 

 

pro účel C Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7,      

750 11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, 

Přerov, ve výši 300 000 Kč; 

 

 

pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z. s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec, ve výši 288 596 Kč. 

 Naše společná krajina, z. s., se sídlem Žerotínovo nám. 253/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, 

IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 61 404 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

177/5/9/2019 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova 

pro rok 2019 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace         

s níže uvedenými žadateli v uvedené výši: 

 

 P.Ch., na opravu a nátěr fasády uličního průčelí domu  pozemek 

parc.č. 248, k.ú. Přerov, ve výši 44 000 Kč, 

 A. a  Z.K., na opravu omítek soklu oplocení a nátěr atiky, brány, sklepních oken a vstupních dveří 

domu pozemek parc.č. 1792 a 1793/6, k.ú. Přerov, ve výši 

14 000 Kč, 

 Mgr. A.  a Ing. J.K., na výměnu 2 ks výkladců na domě pozemek 

parc.č. 198, k.ú. Přerov, ve výši 29 000 Kč, 
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 P.P., na výměnu výkladců a vitrín domu  pozemek parc.č. 312, k.ú. 

Přerov, ve výši 35 000 Kč, 

 Obecně prospěšné družstvo DOMOV v Přerově, se sídlem nám. Svobody 1943/12, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, na opravu čelní fasády domu čp. 1943, pozemek parc.č. 1164, k.ú. Přerov, 

ve výši 28 000 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

178/5/9/2019 Poskytnutí individuální dotace Českému rybářskému svazu, z. s., 

místní organizaci Přerov 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace                

na revitalizaci přerovského rybníku s Českým rybářským svazem, z. s., místní organizací 

Přerov, se sídlem U rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 18050387, ve výši   

27 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je 

přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2019; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 210  Ostatní činnosti j. n. (individuální dotace) 171,8* - 27,0 144,8 

3792 830  Ekologická výchova a osvěta (individuální dotace) 0,0 + 27,0 27,0 

* Poznámka: Počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor jednomyslně doporučil ke schválení. Domnívá se, že se jedná o vzorový příklad pro 

vícezdrojové financování v případě individuálních žádostí. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 
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179/5/9/2019 Výpověď veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje podání výpovědi veřejnoprávní smlouvy            

o poskytnutí dotace č. SML/0852/2016 uzavřené dne 15.2.2016 mezi statutárním městem Přerovem 

jako poskytovatelem a paní Věrou Švejnochovou, se sídlem nám. Svobody 1875/14, 750 02 Přerov, 

Přerov I-Město, IČ: 10638539. 

 

 

Hlasování:  31 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

 

180/5/9/2019 Vnitřní předpis č. _2019 o ochraně osobních údajů 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. .../2019 o ochraně osobních 

údajů, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Překvapuje ho, že zastupitelstvo má vydávat vnitřní předpis. Domnívá se, že je to v kompetenci rady 

města. A dále ho překvapuje, že vnitřní předpis má zavazovat zastupitele. Myslel, že vnitřní předpis 

slouží spíše dovnitř úřadu. 

 

Mgr. Hrubá, právník Kanceláře primátora: 

Vnitřní předpis už rada vydala, je závazný pro členy rady a pro členy komisí. Tento vnitřní předpis je 

závazný jako usnesení zastupitelstva pro zastupitele a pro členy výborů. Musíme rozlišovat 

kompetence rady a kompetence zastupitelstva a závaznost vnitřních předpisů, které vydávají tyto 

orgány obce. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

181/5/9/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, 

Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 a Obecně závazné vyhlášky č. 

4/2015 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013             

a Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

182/5/9/2019 Obecně závazná vyhláška č. _2019, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2018, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a Obecně závazné vyhlášky 

č. 1/2019 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. _2019, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku           

v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, Obecně závazné vyhlášky          

č. 2/2018 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, a to ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování:  30 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. 

Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

183/5/9/2019 Zřízení pracovní skupiny pro participativní rozpočet 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, zastupitel města 

Přerova. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje pracovní skupinu pro participativní rozpočet, která se bude zabývat možnostmi 

zavedení participativního rozpočtu na území města Přerova ve složení dle důvodové zprávy 

ukládá Finančnímu výboru zabývat se možností zavedení participativního rozpočtu na 

území města Přerova 

 

2. ukládá zřízené pracovní skupině předložit zastupitelstvu do konce roku 2019 podrobný 

materiál k možnosti zavedení participativního rozpočtu dle důvodové zprávy 

ukládá Finančnímu výboru předložit do konce roku 2019 podrobný materiál. 
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Diskuse: 

Ing. Střelec: 

Nemá nic proti participativnímu rozpočtu, ale dává protinávrh, protože zastupitelstvo má zřízen 

Finanční a rozpočtový výbor:  

Zastupitelstvo 1) ukládá Finančnímu a rozpočtovému výboru zabývat se možností zavedení 

participativního rozpočtu na území města Přerova 

2) ukládá Finančnímu a rozpočtovému výboru předložit do konce roku 2019 podrobný materiál. 

Proč to navrhuje Finančnímu a rozpočtovému výboru? Je to výbor, kde jsou účastny nejen koaliční, 

ale i opoziční strany a je to daleko pružnější než zřizování nějaké pracovní skupiny. 

 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Podporuje návrh, na kterém se shodli s panem Střelcem.  

V minulém volebním období se o participativním rozpočtu několikrát bavili, nakonec se neshodli na 

tom, že by jej chtěli zavést. Rozhodně na to byl větší finanční prostor, než předpokládáme v tomto 

volebním období. Takový finanční blahobyt skutečně skončil. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Střelce: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Má dotaz k předchozímu hlasování. Neví, že bychom měli rozpočtový výbor. Máme jenom Finanční 

výbor. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, název výboru je Finanční výbor. Budeme hlasovat znovu. 

 

 

Hlasování opětovné o protinávrhu Ing. Střelce:  

Zastupitelstvo 1. ukládá Finančnímu výboru zabývat se možností zavedení participativního 

rozpočtu na území města Přerova 

2. ukládá Finančnímu výboru předložit do konce roku 2019 podrobný materiál. 

29 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

 

 

MUDr. Trhlík: 

Vrátil se k bodu, který řešil existenci Českého červeného kříže a ubytovny v rámci jeho rušení. 

Hlasoval pro, všechno je v pořádku. 

 Dává podnět sociální komisi města Přerova, aby se další spoluprací s Českým červeným 

křížem dále zabývala a vytvořila maximální podmínky pro jeho fungování v Přerově včetně 

poskytování této sociální služby, byť v jiném prostoru, v jiné formě, v jiné podobě tak, aby to 

bylo pro Přerov akceptovatelné, protože to je jediná organizace, která neřeší byznys 

s chudobou, ale která naopak v tomto směru se snaží nám všem pomoct a na druhou stranu 

nějakým způsobem zavést ta nejpřísnější kritéria pro byznys s chudobou. Chce, aby to zaznělo 

na závěr, protože asi by nebylo z naší strany férové Českému červenému kříži udělat takhle 

čáru přes rozpočet 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora: 



70 

 

Reakce na podnět – tento podnět vítá. Spolupráce s Českým červeným křížem a městem jednoznačně 

ano. Podpora fungování ano. Rozhodně ho ale nemůžeme podpořit v rámci té ubytovací služby a 

preferovat ho. Tady ještě funguje Charita, Armáda spásy, Kappa help a další renomované organizace. 

My nemůžeme vzít jednu ubytovnu a dát ji Českému červenému kříži. Pokud bychom nějaký 

nebytový prostor přestavěli, tak bychom museli i o tom nějakým způsobem jednat, jestli je zrovna 

tento uchazeč vhodný pro to, aby dělal tu službu. A to je právě ten problém, protože Český červený 

kříž nemá registrovanou službu na ubytovnu. Všechny sociální služby v současné době by měly být 

registrované. To je právě ten problém, že oni nemají registraci, takže my tady máme další 3 

organizace, které mají registrované tyto služby a mohou je provozovat. 

 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

Ubytovny – některé organizace mají registraci, ale tu službu nenabízejí a zřejmě nebudou nikdy 

nabízet a organizace, která je provozovala 25 let a tahala trn z paty městu, když ubytovávala lidi, které 

nešlo jinde ubytovat, tak to bylo v pořádku. 

 Dotaz – anketa pro seniory. Pamatuje si, jak tuto anketu Mgr. Kouba avizoval na 

zastupitelstvu. Byla to velká akce, pan náměstek tam byl všude osobně na dotazníkových 

místech, ale výsledky ankety neznáme. Byla by ráda, aby s nimi zastupitelé byli seznámeni. 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora: 

Reakce na podnět – osobně se seniorů vyptával a má z toho velmi dobrý pocit. Anketa je zpracovaná, 

výsledky drží v ruce. Rada 2. května bude seznámena s těmito výsledky a ty hned budou zveřejněny 

na webu Odboru sociálních věcí a školství. Taková anketa ve městě neměla obdoby.  

 

 

 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

 Informace formou prezentace o jednání ve věci možného uvažování o odkupu Pasáže – je to 

kombinace nejen výloh, skleněného zastřešení, ale i bytových domů, které jsou ve vlastnictví 

fyzických a právnických osob. Absolvovali s většinovým majitelem této nemovitosti jednání 

v měsíci dubnu, čeká je konzultace se stavebním úřadem, protože v minulosti tam byly 

podněty ke statickému zajištění nemovitostí. Šetření tam v minulosti proběhlo. Většinový 

majitel je ubezpečoval, že statika je v pořádku, informoval o stavu nemovitosti, o existenci 

prohlášení vlastníka, které u této nemovitosti v minulosti vzniklo, protože byly rozprodány 

některé bytové jednotky. Ve věci stanovení kupní ceny vlastník má nějakou představu. Teď ji 

nebude sdělovat, protože vše se odvíjí od znaleckého posudku. V průběhu jednání otevřeli 

možnost uvažování o záměru získat pouze nebytové prostory, protože některé jsou v našem 

vlastnictví. Požádal o čas tuto majetkoprávní věc přichystat. 

Zastupitelé si určitě všimli, že hodně úkolů, které tady zazní, padají na odbor majetku. Nyní budou 

připravovat na každé zastupitelstvo písemné informace, jak si kolegové vyžádali. 

Na dalším zastupitelstvu budou znovu informovat, jak se další jednání vyvíjí, pokud budou, nebo 

přijdou s návrhem na schválení záměru odkupu popřípadě celé Pasáže nebo pouze variantně. 

 

 

 

 

Ing. Hrabina: 

 Usnesení 97/4/3/2019 Zemník Žeravice – odsouhlasili jsme, že vznikne nějaká pracovní 

skupina. Dotaz – vznikla pracovní skupina, konala a jsou nějaké závěry nebo výsledky zřízení 

pracovní skupiny. 
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 Informace, kterou zahlédl na stránkách krajského úřadu, je to v podstatě taková nelichotivá 

věc vůči Přerovu, že město Přerov je město s největším úbytkem obyvatel v Olomouckém 

kraji. Měli bychom začít konat něco ku prospěchu, aby nám obyvatelé neubývali. 

 Kamera na Kozlovské ulici – za součinnosti s Technickými službami dostal podklady ke koupi 

této kamery. Zjistil, jaký typ kamery tam byl osazen a musí konstatovat, že kamera tohoto 

typu je běžně k dostání za 15.000 až 20.000 Kč, my jsme ji koupili za 75.000 Kč. Proto 

navrhl usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Finančnímu 

výboru provést kontrolu hospodárnosti nakládání s finančními prostředky v 

Technických službách města Přerova za roky 2017 – 2018. 

 

 

 

 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora, faktická: 

Požádal zastupitele, aby dodržovali jednací řád. Jsme v jiném volebním období. Jednací řád funguje 

tak, že zastupitelé mohou mít několik diskusních příspěvků za sebou a nemusí se bát, že na některého 

nedojde. Jeden příspěvek, diskuse k němu. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Mluvili jsme o glyfosátech, o sečení trávy na jaře, kdy to kvete a je to jediný zdroj pylu pro 

hmyz, kterého asi 75% ubylo za posledních 10 let. Bavíme se o suchu. 

Navrhl usnesení, inspirovaný městem Ostravou. Zastupitelstvo města Přerova po 

projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se strategií adaptace na změnu klimatu. 

V minulém volebním období dával návrhy na zpracování strategie na hospodaření se 

srážkovými vodami nebo systému zeleně, to ale neprošlo. 

 

 

 

 

p. Ondrůj: 

Pozvání na zítřejší kytarový rekord pod hradbami. 

 

 

 

Ing. Střelec: 

Reakce na Ing. Hrabinu – dle jeho názoru je vystoupení vyloženě účelové a neodpovídá realitě. 

Technické služby, jako společnost s ručením omezeným, mají kontrolní orgán, což je dozorčí rada a 

pan Hrabina mně požádal jako jednatele společnosti asi před 3 týdny, abych mu poskytl dodavatelské 

faktury nad 50.000 Kč. Byly mu poskytnuty za rok 2017 a 2018. Není vůbec pravda, že Technické 

služby nakoupily předraženou kameru za cca 80.000 Kč, když je na internetu za 25.000 Kč. Již minule 

pana Hrabinu žádal o to, že pokud chce nějaké informace, tak aby je používal tak, jak ve skutečnosti 

jsou. Ke kameře bylo dokupováno ještě další příslušenství jako kapacitní akubaterie a podobně, a 

pokud by pan Hrabina tyto informace chtěl vědět, tak by o ně požádal. On tady vytahujete účelové 

nepravdy a zpochybňujete fungování jednatele dozorčí rady Technických služeb a chce, aby 

zastupitelstvo kontrolovalo. Za 5 let ve funkci jednatele Technických služeb si myslí, že se nemá za co 

stydět a jakákoliv kontrola, která tam byla i v minulém roce ze strany Hospodářského výboru proběhla 

úplně v pohodě. Pokud má pan Hrabina pochybnosti, tak ať je podloží. Vy tady šíříte pouze 

dezinformace, které nejsou vůbec pravdivé. Zvažte informace, které tady všeobecně šíříte. 
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MUDr. Slováček: 

 Na minulém zasedání zastupitelstva vznesl dotaz, jakými konkrétními kroky bude zaručeno, 

aby u pana Hýzla nedošlo ke střetu zájmů v rámci společnosti Sportoviště. Panem náměstkem 

Záchou mu bylo odpovězeno, že konkrétní opatření, jak bude probíhat kontrola, aby tam ke 

střetu zájmu nedošlo, se dovíme na dnešním zasedání zastupitelstva. Zatím jsem se to 

nedověděl, tak žádá o odpověď. 

 

Mgr. Hýzl: 

Reakce na podnět – chtěl se přihlásit. Od dnešní půlnoci začíná oficiální činnost Sportoviště Přerov, 

s.r.o., jehož je jednatelem. Měl připravenou prezentaci – výňatek ze zápisu dozorčí rady, která se 

konala minulý pátek, kde informoval kontrolní orgán a stejně tak ze zákona o korporacích informoval 

nejvyšší orgán, což je valná hromada, která konstatovala, že splnil vše, co měl splnit. Oba orgány 

informoval, a ani jeden neměl výhrady vůči jeho případnému střetu zájmů, navíc si myslí, že jako 

řádný hospodář by měl jednat ve prospěch společnosti, ve které je jednatelem. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Hýzl všechny zákonné povinnosti, které mu vyplývají z případného střetu zájmů, splnil. 

 

 

 

 

Ing. Hrabina: 

Ohradil se proti nařčení pana Střelce, že tady šíří nepravdy. Samozřejmě ví o tom, že tam byl dodán 

záložní zdroj, který ovšem v součtu s tou kamerou nedělá tu částku, za kterou ta kamera byla 

nakoupena.  Vůbec nemá nic proti panu Střelcovi jako osobě, ani neví, kdo tady tu škodu způsobil, 

proto žádá Finanční výbor, aby to prověřil. 

 

 

 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora: 

Informace - dne 23. května v těchto prostorech proběhne veřejné projednání se seniory v otázce 

bezpečnosti, které se skládá ze tří bodů.  První bod je senior karta, druhý bod jsou SOS tlačítka a 

třetím bodem bude přednáška o bezpečnosti v dopravě. Lístky na tuto akci jsou v Městském 

informačním centru zdarma, ale na místenky. 

 

 

 

 

p. Marek Dostál: 

 Dotaz – už na předminulém zastupitelstvu se ptal pana Pospíšilíka, proč se nezúčastňuje 

schůzek předsedů klubů vždy před zastupitelstvem a jestli to míní dál bojkotovat. Nebylo mu 

odpovězeno, teď už ani nemusí odpovídat, protože se toho nezúčastňuje pravidelně. 

 Na začátku pan Pospíšilík říkal, že nebude hlasovat ohledně včelstev, tak neví, jestli se to 

týkalo i bodu 7.5. Toho asi ne, tak to bylo v pořádku. 

 

p. Pospíšilík: 

Odpověď panu Dostálovi – nevidí důvod na ta setkání chodit, protože zastupitelstvo by mělo dostat 

všechny informace jak v materiálech, tak v ústní debatě na zastupitelstvu. Navíc je to snímáno 

kamerovým systémem. Důležité je, aby diskuse proběhal tady na veřejném fóru a aby informace i naše 

myšlenky veřejnost slyšela. Navíc je to v záznamech, každý si to může zkontrolovat zpětně. Je to 

transparentní, čisté. Nemusíme debatovat v kroužku 7 lidí. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Doufá, že ne všichni zastupitelé tady budou prezentovat všechny své myšlenky, které mají, to bychom 

se asi tady zbláznili všichni.  

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Ti co tam chodí, to není žádné tutlání. Od odborů byste se dověděli odpovědi na vaše dotazy. Tam 

neproběhlo nikdy žádné přesvědčování, že máte nehlasovat, nebo stáhnout ruku. Předpokládá, že ti co 

tam chodí, to mohou potvrdit. My v tom budeme dále pokračovat. Já se ohrazuji proti tomu, že je to 

tutlání před veřejností. 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora: 

Připojil se k výzvě k Prosperitě, jestli by mohla docházet, protože spousta věcí, které tam probíráme, 

objasňuje situaci. Třeba zrovna v oblasti ubytovny přednášel, protože byl zájem, vysvětlovat jaká je 

situace. 

 

p. Pospíšilík: 

Když vzpomene na minulé volební období, kdy pan Puchalský svolal jednání ohledně zbytného 

majetku, tak ty jsi tam jednou přišel a naposledy a řekls, že je to zbytečné, protože jste tam žádné nové 

informace nedostávali. Jeho čas je drahý, na zastupitelstva se připravuje, materiály mají včas, mu to 

stačí tady. Členové klubu, když se ptal, jestli chce jít někdo místo něj, tak neměli potřebu. 

 

p. Zácha, náměstek primátora: 

Pan Pospíšilík to v závěru řekl, může přijít kdokoliv z klubu Prosperity. 

To osobní napadení, to je směšné. 

 

RSDr. Nekl: 

To je záležitostí klubu, jak si zajistí účast a jestli je to potřebné nebo ne. 

 Dotaz – v blízké době má být zřízeno oddělení policie na nádraží. Pravidelně mu chodí e-

maily, ve kterých si lidé stěžují na to, co se děje před nádražím. 

 

Mgr. Kouba, náměstek primátora: 

Reakce na podnět - Bezpečnost v okolí nádraží by se měla zlepšit právě proto, že tam bude mít 

služebnu Policie ČR. Termín neví. 

 

Mgr. Teriaki, ředitel MP: 

Reakce na podnět -  poslední roky místo aby lidé zavolali na policii, tak se ventilují přes politiky. On 

když má situaci vyhodnocovat tak nemá ty informace, že by tam bylo něco zásadního. Ani od 

taxikářů. To, že to prostředí je potenciálně rizikové, o tom nebude diskutovat.  

Policie ČR jedná s ČD o prostorách. Budou muset nabrat lidi, zaškolit je. Městská policie tam působí, 

je to jedna z priorit a je to posíleno těmi asistenty. 

 

Hlasování o podnětu Ing. Hrabiny: 6 pro, 24 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

184/5/9/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. Hrabiny 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Finančnímu výboru 

provést kontrolu hospodárnosti nakládání s finančními prostředky v Technických službách města 

Přerova za roky 2017 – 2018. 
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Hlasování o podnětu Ing. arch. Horkého: 10 pro, 20 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. 

Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

185/5/9/2019 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova 

zabývat se strategií adaptace na změnu klimatu. 

 

 

 

 

186/5/9/2019 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve 

věcech, které nebyly předmětem programu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy      

a připomínkami, vznesenými na 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA), 3 omluveni (p. Pospíšil, Ing. 

Prachař, Mgr. Bc. Václavíčková). 

 

 

 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 5. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 30. dubna 2019 

v 21.45 hodin. 

 

V Přerově dne 30. dubna 2019 

                    Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

 

 

        Michal Zácha 

                                                                               náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Lada Galová 

                                                                                         členka Zastupitelstva města Přerova 


