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Z Á P I S 

z 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 27. dubna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266  a 
p.č. 6577/267, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  pozemku p.č. 6245 v k.ú. 
Přerov  

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba č.p. 
666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí 
pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity 
dotřiďovací linky Přerov“ 

p. Zácha 
Ing. Střelec 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v 
k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 
101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, 
p.č. 6868/183 a p.č. 6868/184 vše v k.ú. Přerov na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

3.1.7 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 
města Přerova 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–  pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova 

p. Zácha 
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3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku  p.č. 863   v k.ú.  Újezdec u Přerova.   

p. Zácha 

3.2.4 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  částí 
pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 
6850/10 a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

3.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 4968/8  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. 
Penčice prominutím povinností (dluhu) povinnému z předkupního 
práva 

p. Zácha 

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 
509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) 
povinné z předkupního práva 

p. Zácha 

3.6.3 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného 
za movité a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020 

Mgr. Hýzl 

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

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

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

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

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

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

3.7.7 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

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

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek Ing. Mazochová 

4.2 Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  Ing. Mazochová 

4.3 Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 
Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární 
stanici Přerov  

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v 
Přerově 

Ing. Mazochová 

4.7 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis 
Pekárna Racek, s.r.o. 

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Kompenzace Dluhonicím  Ing. Navrátil 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  



3 

 

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

p. Zácha 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové 
dokumentace na akci  „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. 
Masaryka 555/16“  

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“  

Ing. Mazochová 

6.4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. 
Petřivalského“  

Ing. Mazochová 

6.5 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory 
objektu Jižní čtvrť III/1-3“  

Ing. Mazochová 

6.6 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 
5 a 7“  

Ing. Mazochová 

6.7 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina 
Hvězda“  

Ing. Mazochová 

6.8 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 
Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 
organizací“  

Ing. Mazochová 

7. Školské záležitosti  

7.1 Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 
školami  

Mgr. Kouba 

7.2 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Přerov  

Mgr. Kouba 

7.3 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 
Henčlov  

Mgr. Kouba 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mgr. Kouba 

9. Různé  

9.1 Cestovní náhrady primátor 

9.2 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2020 

primátor 

9.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2020 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

primátor 

9.3.1 Balíček pomoci po zotavení po pandemii COVID-19 – materiál na 
stůl 

Ing. arch. Horký 

9.4 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:     Mgr. Helena Netopilová 

       Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

       RSDr. Josef Nekl 

       Radek Pospíšilík 

       MUDr. Libor Slováček 

 

 

 

D. Hosté:       

 

 
 

    

E. Zapisovatelka:     Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 

6. 4. 2020, číslo 388 publikované pod číslem 151/2000 Sb., a zároveň v návaznosti na ustanovení § 92 

odst. 1 zákona o obcích, podle kterého se zastupitelstvo obce schází podle potřeby, nejméně však 

jedenkrát za 3 měsíce. 
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Připomenul ustanovení § 83 odst. 2, zákona o obcích. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti 

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

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

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

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

 

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

projednávaným věcem. Není takový zastupitel. 

 

 

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

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

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

ze zasedání.  

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

 

Omlouvá se:    Mgr. Helena Netopilová 

   Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

   RSDr. Josef Nekl 

   Radek Pospíšilík 

   MUDr. Libor Slováček 

 

Dostaví se později: Pavel Košutek 

Ing. Michal Symerský 

MUDr. Martin Trhlík 

 

 

 
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města Přerova, v počtu 27 zastupitelů.   

Proto je zasedání schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil pan Košutek – je přítomno 28 zastupitelů. 

 

 

 

 

Písemné pozvání na 12. zasedání zastupitelstva bylo zasláno všem členům zastupitelstva. 

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

17.4.2020. Zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona           

o obcích. 

 

 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 3. února 2020 je ověřený a vyložený               

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

považován za schválený. 

 

 

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

9.3.1 „Balíček pomoci po zotavení po pandemii COVID-19“, zpravodaj Ing. arch. Horký. 

 

Pan Zácha stahuje materiál 3.2.4 – „Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  

částí pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova“. 
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Má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 12. zasedání zastupitelstva města?  

 

Ing. Kafka: 

- Navrhl vypustit body 6.1 a 6.2 a odložit je do doby, až bude znám finanční dopad 

probíhající pandemie na hospodaření města. Schválení těchto materiálů bez této znalosti 

považuje za nezodpovědné. 

 

Ing. arch. Horký: 

- Sdělil, že dnes se má projednat 55 materiálů, což je bezkonkurenčně nejvíce za poslední dobu. 

Materiály v době pandemie nebyly projednávány ve výborech ani komisích. 

- Navrhl úpravu programu, body proškrtat a to pouze na ty, které jsou podstatné. Schvalovali 

by se body, které mají souvislost s dotacemi. To, co snese odkladu, by se neprojednávalo. 

Vypustily by se majetkové záležitosti s výjimkou materiálu 3.6.3 Sportoviště, 3.7.7 splátkový 

kalendář. Zůstanou rozpočtová opatření, OZV, individuální dotace a kompenzace Dluhonicím, 

záměry schválit veřejné zakázky 6.3, 6.5 až 6.8, školské a sociální materiály a body 9.3            

a 9.3.1. 

- Navrhl schválit upravený program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného 

dne 27. dubna 2020, dle návrhu Ing. arch. Jana Horkého. 
 

Ing. Hrabina: 

- Navrhl úpravu programu - jejich klub má podobný návrh na omezení projednávaných bodů 

jako pan Horký, vyjma bodu 4.6 – „Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum 

Komenského v Přerově“. 

 

Pan Martin Čechál, občan Přerova: 

Podpořil návrh pana Horkého, projednat jen záležitosti nezbytně nutné.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nerozumí tomu, proč si někdo myslí, že COVID za 14 dnů zmizí. Dnes pro jednání zastupitelstva jsou 

nastaveny určité podmínky. Nějaká omezení budou stále. Riziko nákazy také.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hrabiny: 10 pro, 15 proti, 3 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. Symerský, 

MUDr. Trhlík), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, 

MUDr. Slováček). 

 

 

Ing. arch. Horký: 

Zodpovědné je také chování řádného hospodáře. Proto je zodpovědné program redukovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je také důležité starat se o rozvoj města.  

 

 

Na zasedání zastupitelstva se dostavil v 14:12 hodin Ing. Michal Symerský – je přítomno 29 

zastupitelů. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 11 pro, 15 proti, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (MUDr. 

Trhlík), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. 

Slováček). 
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Hlasování o protinávrhu Ing. Kafky: 9 pro, 16 proti, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 5 

omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o předloženém programu (vyjma materiálu 3.2.4 a doplnění o 9.3.1): 19 pro, 8 proti, 2 se 

zdrželi, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. 

Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Za ověřovatele zasedání Zastupitelstva města Přerova navrhl primátor náměstka Michala Záchu            

a JUDr. Vladimíra Lichnovského. 

Hlasování o ověřovatelích: 27 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 5 

omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

            

408/12/1/2020 Zahájení, schválení programu 12. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

27. dubna 2020, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Michala Záchu a JUDr. Vladimíra Lichnovského                     

za ověřovatele zápisu 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 11. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

Diskuse: 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Seznámila formou prezentace s opatřeními k dosažení úspor v rozpočtu za účelem eliminace propadu 

příjmů ze sdílených daní. 

S ohledem na stávající vývoj ekonomiky v návaznosti na probíhající nouzový stav a jeho očekávané 

dopady do příjmové části rozpočtu statutárního města je třeba reagovat. Snižování rozpočtu je tím 

obtížnější, čím více se přibližuje závěr rozpočtového roku. Z tohoto důvodu je potřeba zavést souhrn 

opatření, jejichž realizace by měla přinést alespoň část potřebných úspor.  

Plnění sdílených daní bude pravidelně monitorováno a v případě jejich razantního poklesu budou 

přijata další nutná opatření ve výdajové části rozpočtu. 

Nejvýznamnější složkou příjmové části v rozpočtech obcí jsou sdílené daně dle zákona č. 243/2000 

Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 

fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.  

K těm, které se nejvýrazněji podílejí na příjmech obcí, řadíme daň z přidané hodnoty, daň z příjmů 

fyzických osob placenou plátci a daň z příjmů právnických osob. 

Výši daně z příjmů fyzických osob ovlivňuje jak zaměstnanost občanů, tak také výše platů, daň 

z příjmů právnických osob pak zejména výkonnost podniků a daň z přidané hodnoty, mimo jiné            

i ochota obyvatel utrácet.  

Za současné situace lze očekávat, že dojde k růstu počtu nezaměstnaných a nelze ani vyloučit 

snižování mezd, v důsledku čehož může docházet k poklesu tržeb.  
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Spolu s omezováním či přímo pozastavením výroby mnoha podniků se veškeré tyto aspekty 

promítnou v plnění výše uvedených daní.  

Dalším hlediskem, které ovlivní plnění sdílených daní je rozhodnutí vlády o odkladu podání přiznání    

k dani z příjmů, kdy dojde k posunutí příjmů předmětné daně na druhé pololetí. 

Na základě vývoje v tomto roce lze předpokládat, že pokles daně z příjmů právnických osob se 

pravděpodobně ještě výrazněji projeví v roce 2021 a možná i letech následujících. V krizovém roce 

2008 dosáhlo plnění této daně z příjmu částky 139,6 mil. Kč, v roce 2009 to bylo 96,3 mil. Kč a v roce 

2011 dokonce pouze 86,4 mil. Kč. Návrat na úroveň plnění odpovídající roku 2008 se zdařil až v roce 

2019, a to objemem 138,8 mil. Kč. 

Pro lepší názornost ještě uvedla, že celkový pokles sdílených daní mezi roky 2008 a 2009 činil 71 mil. 

Kč. 

Jaký dopad bude mít COVID – 19 na hospodaření obcí, bude zejména odvislé od délky trvání tohoto 

celosvětového omezení. Pokud nebude tento kritický stav trvat neúměrně dlouho (více jak 3 měsíce), 

lze očekávat propad ve výši příjmů ze sdílených daní mezi 7 – 10 %, ovšem jiné zdroje uvádí                

i 16 – 20 %, proto je navrženo:  

 Omezení finančních rizik  

 Úspory ve výdajích - omezit provozní výdaje, které nejsou nezbytné (mandatorní) v celkové 

výši min. 10 mil. Kč, a to napříč všemi odbory magistrátu 

- Zrušit akce, které nejsou smluvně podloženy. K případnému dofinancování rozpracovaných 

akcí využít stávající zdroje odboru 

- Navrhnout časový odklad akcí nad 500 tis. Kč dle kritérií nezbytnosti a připravenosti akce, 

případně zvážit i odklad akcí s uzavřenou smlouvou, pokud by nehrozily sankce  

 Zlepšení příjmů - předložit žádosti o bezúročný úvěr na zateplení bytových domů Jižní čtvrť – 

se splatností 10 let včetně žádosti o podporu formou dotace (10,45 mil. + 12 mil. Kč). Po 

schválení valnou hromadou zapojit vyplacené dividendy ze společností Teplo Přerov a. s., 

Technické služby města Přerova, s. r. o., Vodovody a kanalizace Přerov a. s. do rozpočtu 

města a využít tyto zdroje především na strategické akce nad 500 tis. Kč a prodej zbytného 

majetku  

 Ostatní – PO, městské společnosti - příspěvkovým  organizacím písemně nařídit zavedení 

úsporného  režimu  výdajů prostřednictvím  „gesčních“ vedoucích odborů. Sportoviště Přerov, 

s. r. o. –  uložit  společnosti vykrytí propadu příjmů především úspornými opatřeními. Využít 

maximální náhrady škod od státu popř. pojišťoven 

Rada  města  Přerova  na  své  35. schůzi dne 08.04.2020 uložila primátorovi Ing. Petru Měřínskému   

a tajemníkovi Mgr. Petru Mlčochovi zabezpečit přípravu záměru realizace opatření k dosažení úspor    

v rozpočtu. 

 

Ing. Kafka: 

V zastoupení nepřítomného předsedy Kontrolního výboru pana Nekla seznámil s činností Kontrolního 

výboru od posledního zasedání.  

Byla ukončena kontrola kanalizační přípojky pro restauraci Michalov a kontrola převodu nemovitosti 

Sportoviště Přerov, s.r.o.  

První kontrola kanalizační přípojky pro restauraci Michalov – na základě zjištění pracovní skupiny 

proběhlo vyhlášení soutěže, výběr zhotovitele a realizace zakázky dle platných právních předpisů a dle 

zadávacích podmínek. 

Druhá kontrola převodu nemovitosti Sportoviště Přerov, s.r.o. – kontrolou nebylo shledáno pochybení 

ze strany rady ani zastupitelstva při zakládání společnosti. Inventura předávaného majetku byla 

doložena inventarizačními zápisy a nájemními smlouvami. Auditorská zpráva je dle auditorky 

v souladu s českými účetními zákony. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.  

 

Ing. Hrabina: 

- Kvituje zprávu paní Mazochové. Hledáním úspor byli pověřeni tajemník a primátor. Proč 

primátor by měl hledat úsporná opatření? Není to v gesci někoho jiného?  

- Zahraniční pracovní cesty – proběhnou? Pokud ano, jak bude zabezpečeno, aby delegace 

nepřišla do styku s nákazou. 
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- Usnesení 1151/32/6/2020 - nepřijaté usnesení rekonstrukce školního hřiště ZŠ 

J.A.Komenského a MŠ Předmostí, Hranická 14 versus usnesení 1301/35/6/2020 hřiště 

Petřivalského. Proč jedno hřiště zamítáme, druhé ne. 

- Usnesení 1158/32/7/2020 nákladní doprava v Přerově – na začátku se městská policie aktivně 

snažila dostat nákladní dopravu mimo Přerov. Teď se nákladní automobily zase vrátily do 

města. 

- Usnesení 1167/32/10/2020 vyjádření manažera prevence kriminality – kdo je manažerem? 

- Usnesení 1179/33/6/2020 retence dešťových vod na hřbitově – jak bude nakládáno se 

zachycenými vodami, jestli čerpadly po celém hřbitově? 

- Usnesení 1335/35/10/2020 zpráva o výsledcích interního auditu za rok 2019 – všichni 

zastupitelé by měli být s touto zprávou seznámeni. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpovědi: 

 Pověření primátora a tajemníka v hledání úspor – primátor stojí v čele úřadu a tajemník je 

nadřízený všem zaměstnancům. 

 Zahraniční pracovní cesty nebudou realizovány. 

 Městská policie a doprava - není v kompetenci zastupitelstva úkolovat činnost městské policie. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpověď: 

 Pověření primátora a tajemníka v hledání úspor - tajemník je nejvyšší na magistrátu, primátor 

je nejvyšší za samosprávu. Připraví záměry a na nich budou pracovat všichni vedoucí odboru    

a všichni náměstci.  

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Odpovědi: 

 Manažer prevence kriminality – Bc. Dagmar Krejčířová. 

 Hřiště – Petřivalského je jiná škatulka než školní hřiště Hranická. V prohlášení rady řekli,       

že budou pokračovat v obnovování hřišť a to stále platí. Je ukončeno hřiště ZŠ Za mlýnem, 

bude se dělat hřiště U tenisu a další v pořadí by mělo být hřiště na ZŠ Hranická, které zařadili 

do souboru prací ITI, je rozděleno na roky 2021 až 2027. Je v pořadí, pravděpodobně se 

nestihne časový harmonogram, který jsme si předtím určili. 

 

Ing. Střelec: 

Odpověď: 

 Dešťová voda na hřbitově – v současné době je na hřbitově rozvod pitné vody, kterou jsou 

zalévány hroby. Tento projekt počítá s tím, že z velké plochy střechy a případných ostatních 

ploch bude dešťová voda odváděna do dvou retenčních nádrží. Na ty bude napojen stávající 

rozvod pitné vody, který už nebude rozvodem pitné vody a maximálně ty nádrže budou 

doplňovány za nedostatku dešťové vody vodou pitnou. Měla by být významná úspora pitné 

vody na zalévání hrobů. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď: 

 Zpráva o interním auditu – bude zastupitelům zaslána. 

 

Ing. arch. Horký: 

- V usneseních a materiálech jsou vypuštěny názvy firem, které jsou vyzývány pro účast ve 

veřejných zakázkách. Proč? Nepředpokládá, že tyto povětšinou právnické osoby spadají pod 

GDPR. 

- Neviděl usnesení rady, že by odvolala z předsednictví Komise pro rozvoj, investice, dopravu a 

bezpečnost pana Marka Dostála, odsouzeného zastupitele. Budete s tím něco dělat? 
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Na zasedání zastupitelstva se dostavil v 14:30 hodin MUDr. Martin Trhlík – je přítomno 30 

zastupitelů. 

 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď: 

 Vypuštění názvu firem – to neví, bude písemná odpověď. 

 Pan Marek Dostál – toho neřešili. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Jako předseda místní části Předmostí sdělil, že poslední schůzi měli 10.3.2020, pak nastala opatření, 

která trvají doteď. Předpokládá, že květnová schůze by proběhnout mohla. Výbor místní části stále 

pracuje, pracuje online. 

Děkuje za diskuse, které proběhly, protože vidí, že zastupitelé měli čas a připravovali se na 

zastupitelstvo jako obvykle.  

 

Paní Tomaníková: 

Kvituje s povděkem, že se objevila zpráva o úsporných opatřeních. Požádala o její doplnění po 

uplynutí prvního pololetí o předpokládanou zadluženost města a o další vývoj. 

 

Pan Marek Dostál: 

Odpověď: 

 Pokud pan Horký má nějaký problém s komisí, jestli špatně pracuje nebo nefunguje po stránce 

profesní, ať se k tomu vyjádří, ale považuje jeho výpady za politický stalking.  

 

 

 

409/12/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od 11. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(32. schůze Rady města Přerova konané dne 5.2.2020, 33. schůze Rady města Přerova konané dne 

5.3.2020, 34. schůze Rady města Přerova konané dne 26.3.2020 a 35. schůze Rady města Přerova 

konané dne 8.4.2020). 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. 

Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

410/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí     

v majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 6577/266  a p.č. 

6577/267, oba v k.ú. Přerov 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov části pozemku p.č. 6577/266 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře cca 200 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře  cca 450 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Toto je jeden z materiálů, který se dnes projednávat nemusí. 

Upozornil na to, že žadatelem jsou Technické služby, které to chtějí, ale jejich jednatel radní pan 

Střelec hlasoval pro to, aby se záměr neschválil. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Pan Střelec po vyjádření ŘSD by byl sám proti sobě jít proti tomu, že ty pozemky se nejprve zaměří 

po dostavbě té komunikace a pak si požádá znovu o převod těchto pozemků.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

411/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města  Přerov – pozemku p.č. 6245 v k.ú. 

Přerov  

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

 

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

převod pozemku p.č. 6245 orná půda o celkové výměře 46.554 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Zástupce firmy informoval, že společnost přehodnotila svůj záměr a od záměru ustupuje. 

 

Ing. arch. Horký: 

Klade si otázku, jestli tento materiál musí zastupitelé projednávat. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 nehlasovali, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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412/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí      

z vlastnictví statutárního města  Přerov – objektu jiná stavba č.p. 666, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, který je součástí pozemku p.č. 

1871 a pozemku p.č. 1871 v k.ú. Přerov 

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

 

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

převod nemovitostí – objektu jiná stavba č.p. 666, příslušném k části obce Přerov I-Město, který je 

součástí pozemku p.č. 1871 a pozemku p.č. 1871 zast. pl. a nádvoří o výměře 130 m2 vše v k.ú. Přerov 

z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Souhlasil s tím, aby se nemovitost neprodávala. Upozornil na to, že záměr nebyl projednán v komisi 

pro majetkové záležitosti pravděpodobně z důvodu nouzového stavu a neměl se dnes projednávat. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. 

Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

413/12/3/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Navýšení kapacity 

dotřiďovací linky Přerov“ 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové náměstek primátora Michal Zácha a radní 

Ing. Bohumír Střelec. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

a drobné stavební práce s názvem „Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, 

MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

414/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 509/10 v k.ú. 

Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 509/10 orná 

půda o výměře 76 m2 v k.ú. Předmostí do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 509/10 orná 

půda o výměře 76 m2 v k.ú. Předmostí. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Prachař: 

Dal protinávrh: město uplatní předkupní právo a pozemek odkoupí. 

 

Ing. arch. Horký: 

Kdy byla zaslaná informace, že osoba chce tento pozemek prodat městu Přerovu? Podle stavebního 

zákona §106, odst. 6 je oprávněná osoba, v tomto případě tedy město povinno zaslat písemně 

vyjádření ve lhůtě 3 měsíců. V prosinci byla tato informace zaslaná městu, nyní je konec dubna, jsme 

v souladu s ustanovením stavebního zákona? Pokud ne, tak jsme to nemuseli vůbec projednávat. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

V tuto chvíli není schopen na tento dotaz odpovědět. Termín, kdy byla zaslána žádost žadatelky teď 

neví, nicméně tyto pozemky byly projednávány již několikrát, jak na koordinační skupině, tak i 

v komisi i na radě. 

Domnívá se, že materiál je předložen v souladu se zákonem. Pokud ne, muselo by se napravit. 

Přesné datum neví, zjistí to a odpověď bude zaslána panu Horkému. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Prachaře: 10 pro, 7 proti, 13 se zdrželo, 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 23 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

415/12/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6868/165, p.č. 

6868/183 a p.č. 6868/184 vše v k.ú. Přerov na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6868/165 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2, pozemku p.č. 6868/183 ostatní plocha o výměře 

9092 m2 a pozemku p.č. 6868/184 ostatní plocha o výměře 2719 m2 vše v k.ú. Přerov               

z vlastnictví Českých drah, a.s. do majetku statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6868/165 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m2, pozemku p.č. 6868/183 ostatní plocha o výměře 

9092 m2 a pozemku p.č. 6868/184 ostatní plocha o výměře 2719 m2 vše v k.ú. Přerov 

z vlastnictví Českých drah, a.s. 
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Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Požádal o datum, kdy bylo doručeno. 

Pozemky by bylo dobré zobrazovat třeba nad územním plánem, aby zastupitelé viděli, jaké jsou tam 

záměry v tom území, nejen na mapě, ať si nemusí dohledávat. 

 

Ing. Prachař: 

Tyto pozemky v majetku Českých drah se dotýkají přeložky silnice tzv. Mádrův podjezd. Bylo by 

dobré, aby měli jistotu, že krajský úřad nebude postupovat stejně jako město a nevzdá se předkupního 

práva a tyto pozemky nabídne komukoliv jinému a tím pádem celou akci Mádrova podjezdu pošle 

k ledu. 

Za určitých podmínek by souhlasil s tímto návrhem, ale chtěl by jistotu, že kraj tyto pozemky odkoupí. 

Ta smlouva je stará 2 roky a dosud ze strany kraje nebyla podepsaná. Má vážné pochybnosti. Nemůže 

pro tento návrh hlasovat. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Jsou tam dvě předkupní práva. Jedno je ve prospěch města a dubluje to kraj. Skutečná jistota je až 

schválení úplatného převodu pozemků, nebo smlouvy o budoucích kupních smlouvách.  

 

Ing. Prachař: 

Je rozumné zachovat si předkupní právo a nejít do rizika, že kraj tuto záležitost nakonec odmítne          

a pozemky získá fyzická nebo právnická osoba.  

Dal protinávrh: schválit záměr úplatného převodu pozemků a rozhodnout, že statutární město 

využije předkupní právo k pozemkům. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Prachaře: 12 pro, 2 proti, 16 se zdrželo, 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 23 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

416/12/3/2020 Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným majetkem statutárního 

města Přerova 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí plán činností k zajištění financování obnovy stávajícího majetku obce: 

 

a)  realizaci prodeje zbytného majetku  

b)  založení rezervního účtu účelově vázaného na obnovu stávajícího majetku obce          

a ukládá náměstkovi primátora Michalu Záchovi a náměstkyni primátora Ing. Haně 

Mazochové zpracovat pravidla financování i čerpání finančních prostředků z tohoto účtu. 

 

2. schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

 

a) pozemek p.č. st. 728, jehož součástí je stavba č.p. 50 příslušná k části obce Přerov II-

Předmostí , pozemek p.č. st. 726, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 
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Přerov II-Předmostí a pozemek p.č. st. 725, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části 

obce Přerov II-Předmostí, vše k.ú. Předmostí - Pod Skalkou 11 – bývalá základní škola           

v Předmostí,, 

 

b) pozemek p.č. 155, v k.ú. Přerov,  jehož součástí je stavba č.p. 84 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - Bratrská 2 – bývalá „Okresní vojenská správa“ (Blažkův dům), 

 

c) pozemek p.č. 179,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 83 příslušná k části obce 

Přerov I-Město - nám.T. G. M. 4 - prodejna květin, 

 

d) pozemek p.č. 180,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 47 příslušná k části obce 

Přerov I-Město -  nám.T. G. M. 5 – prodejna sportovních potřeb, 

 

e) pozemek p.č. 177,  v k.ú.Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 82 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  nám. T. G. M. 3 – dříve využíván „svazem myslivců“, 

 

f)  část pozemku p.č. 137, v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 150 příslušná k části obce 

Přerov I-Město nám. T. G. Masaryka 8 – prodejna občerstvení, 

 

g) pozemky p.č. 203 a p.č.416 , v  k.ú. Žeravice, jejíž součástí je stavba č.p. 184 příslušná        

k části obce Přerov I-Žeravice - dříve využíván „školka Žeravice“, 

 

h)části pozemku p.č.1981/16, v k.ú. Přerov o výměře cca 350 m2 jehož součástí je stavba č.p. 

829 příslušná k části obce Přerov I-Město , - Jasínkova 4 – bývalá školka 

 

ch) pozemku p.č. 5198/8, vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 2621 příslušná k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 5198/57 o výměře 1475 m2 – Žižkova 12, - DDM Atlas   

a Bios 

 

i) pozemek p.č. 1170,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Veřejné WC nám. Svobody – rychlé občerstvení 

 

j) pozemek p.č. 217,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1746 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Jateční  22 – prodejna vodo-topo 

 

k) pozemek p.č. 221,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 882 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Jateční  26 – restaurace 

 

l) pozemek p.č. 3348,  vše k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 904 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  U Bečvy 1 – „bývalé sídlo ČČK“ a pozemek p.č. 3349/1 o výměře 1263 m2. 

 

m) pozemek p.č. 239,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba bez č.p. příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Trafostanice Na Marku 

 

n) pozemky p.č. st.725,st.726, st.728  v k.ú. Předmostí, jehož součástí je stavba č.p. 50 

příslušná k části obce Přerov II-Předmostí  -  Pod Sklakou 11 – Bývalá Školka  

 

o) pozemek p.č. 445/1,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1721 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  B. Němcové 10  – bývalá jídelna 

 

p) pozemek p.č. 4815,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 3163 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Laguna  – budova správce skateparku 

 

q) pozemek p.č. 28,  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba č.p. 1381 příslušná k části obce 

Přerov I-Město  -  Palackého 25  – budova VŠLG 
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r) nemovitých věci dle přílohy č.1 lokalizované mimo město Přerov a jeho místní části. 

 

3. schvaluje záměr úplatného převodu níže uvedených nemovitostí: 

a) bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov        

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří     

v k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

b) bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, příslušné k části obce Přerov       

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a nádvoří     

v k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

c) bytové jednotky č. 1963/18 v budově bytový dům č.p. 1963, příslušné k části obce Přerov    

I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov (Nám.Svobody 4) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1963, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2139 zast. pl. a nádvoří 

v k.ú. Přerov ve výši id. 7722/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

d) bytové jednotky č. 1084/1 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov     

I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl.      

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5610/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

e) bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov     

I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl.      

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2715/78480 vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Přednesl vyjádření jejich klubu – zásadně nesouhlasí s prodejem nemovitostí na náměstí TGM. 

Dal protinávrh: vyjmutí těchto všech nemovitostí na nám. TGM z tohoto záměru. Jejich klubu 

přijde, že prodat toto městské stříbro, spíše městské zlato, jako řízená destrukce.  

Chybí projednání v komisi pro majetkové záležitosti. Materiál neměl být na zastupitelstvu předložen. 

Kdo je koordinační skupina, která dala souhlas s prodejem majetku na TGM? 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Budovy na TGM – záměrů už bylo několik. Budovy chátrají. 

Komise neprojednala, protože se nesešla. Koordinační skupina je pracovní skupina magistrátu složená 

z úředníků odborů.  

 

Ing. arch. Horký: 

Materiál není dobře připravený. Chybí vyjádření místních částí. Jednání komise majetkové mohlo být 

svoláno virtuálně. Chybí vyjádření komise pro rozvoj. 

Pan Zácha sliboval, že materiál bude předkládat. Chápe, že je to složité, pozemků je tam spousta. Už 

několikrát se to odložilo, musí se projednávat zrovna dnes? 

Dal protinávrh: Zastupitelstvo ukládá radě doplnit do tohoto materiálu názor Komise pro 

majetkoprávní záležitosti a Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost a Výboru pro 

místní části.  
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Problém vidí už v prvním bodě usnesení, kdy by se měl nejdříve založit rezervní účet, kam by se 

prostředky z prodeje ukládaly a pak by se investovaly do majetku. Ta myšlenka není sama o sobě 

špatná. 

Když to čekalo 18 let, tak to počká ještě 2 měsíce. 

Zaráží ho 5 garáží na Škodové ulici – nevzpomíná si, že by schvalovali převod pozemků. Stačí 

písemná odpověď. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že návrh pana Horkého je nehlasovatelný. Rada nemůže úkolovat výbor pro místní části. 

Komise jsou orgánem rady.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Koncepce byla schválena v minulém a předminulém volebním období.  

Objekt B. Němcové – třikrát vyhlášené výběrové řízení, ani jednou prodáno. 

Pokud materiál schválíme, tak s paní náměstkyní předloží do orgánu obce založení rezervního účtu       

a jakým způsobem bude naplněn a následně čerpán. 

Znalecké posudky se nebudou dělat naráz. Než se vyhlásí výběrové řízení, tak ten fond bude založen.  

Zarazilo ho, že pan Horký chce stanovisko místních částí k pozemkům, které jsou k prodeji. Nám 

spadá školka v Žeravicích a tam to vyjádření jsou schopni doložit. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Když se podíváme na katastrální mapy tak zjistíme, že většina budov na náměstí TGM Přerovu 

nepatří.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Daleko horší je, že naše budovy jsou zdaleka v nejhorším stavu. 

 

Pan Marek Dostál: 

Na 5. května je naplánovaná komise pro rozvoj. Rád dá tento materiál komisi k projednání. 

V minulém volebním období padalo, že se těchto budov chceme zbavit.  

Budovy na náměstí TGM - není to naše stříbro, spíše koule u nohy. 

Líbí se mu založení fondu, do kterého by šly prostředky z prodeje těchto budov. 

 

Ing. arch. Horký. 

Došlo k nepochopení. Nechce po radě, aby se podřídila názoru komisí. Chce doplnit názor komisí do 

tohoto materiálu.  

Nemyslel pozemky, které jsou mimo katastrální území města Přerova. Narážel na školku v Žeravicích. 

Místní by se měli vždy vyjadřovat ke svému majetku. Přál by si doplnit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Komise je orgán rady, nikoliv zastupitelstva.  

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

V minulém volebním období byl obdobný materiál a všechny zmíněné komise se k němu vyjadřovaly 

včetně hospodářského výboru. Rozhodnutí je stejně na zastupitelích.  

 

Ing. Střelec: 

Reakce na pana Hrabinu – tady nikdo nic neprodává. Je to záměr. 

Tato problematika se nevyřešila za žádné koalice. Budovy chátrají dál. Až se budovy ocení, tak možná 

se zjistí, že není zájemce. Když žádný zájemce nebude, tak buď budovy spadnou, nebo do oprav 

budeme muset investovat.  

 

MUDr. Trhlík: 

V rámci odprodeje jsou i doposud nezrekonstruované byty a v současném stavu nejsou užívány. 
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Dal ke zvážení – byty zrekonstruovat a buď je pronajímat ve vlastnictví města a užít je ke stabilizaci 

lidí, nebo pro lidi potřebné. Neví, kolik takových bytů má město k dispozici. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Město má ve vlastnictví zhruba 1 400 bytů. Dále vlastní byty v prodaných domech. 

Připraví přehled bytů na území města, přehled společenství vlastníků, kde město vlastní zanedbatelnou 

část a povodňové půdní vestavby. Pokud se bude prodávat, nejdříve se nabídne stávajícím nájemcům. 

Součástí výběrových řízení bude klauzule, že výběrové řízení můžeme zrušit bez udání důvodů.  

 

Ing. Hrabina: 

Když budovu prodáme, prodáme ji i s pozemkem. Proč máme prodat do soukromého vlastnictví? 

Prodej jedné budovy, tam vidí zájem krajského vedení o budovu na nám. TGM. 

Jedná se o to, že zbytek náměstí padne do soukromých rukou a město nebude mít žádnou možnost 

ovlivnit vzhled náměstí ani cokoliv jiného.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tímto záměrem dáváme souhlas, že je to pro nás zbytný majetek.  

Blažkův dům – jednají s Olomouckým krajem. Je možnost, udělat pobočku inovačního centra. Pro ně 

je ten projekt velmi zajímavý.  

Blažkův dům předloha 6.2 – není to o rekonstrukci Blažkova domu. Blažkův dům máme pouze 

v rozpočtovém opatření jako navýšení rozpočtu pro odbor PRI, protože záměr schválit projektovou 

dokumentaci bude projednávat rada. Zastupitelstvo bude schvalovat zakázku. 

 

Ing. Vrána: 

Na náměstí TGM jsou nemovitosti, které jsou desítky let prázdné a náklady na rekonstrukci jsou mimo 

rozpočtové možnosti města. 

Blažkův dům – kraj v rámci své aktivity oživit inovační centrum by rád měl pobočky v Přerově a 

v Prostějově. Teď zvažují, kde centrum umístit. Nabízí se Blažkův dům. Bude možnost získat dotaci 

z ITI až 50% na rekonstrukci tohoto objektu. 

Pokud podnikatelům nabídneme tyto klíčové nemovitosti na nám. TGM k prodeji, tak mají prostředky 

na to, aby to zrekonstruovali a udělali tam třeba bytový fond. 

 

Pan Martin Čechál, občan Přerova: 

Pokud město prodá nemovitý majetek, přijde o vliv na jeho budoucí využití. 

Souhlasí s názorem pana Hrabiny, nechápe, proč koalice chce odhlasovat nákup budovy TGM 16         

a současně se v tomto bodě chce zbavit majetku na nám. TGM. Po nákupu budovy Emos, může město 

vlastnit většinu budov na náměstí. Neví, proč toho město nechce využít.  

Má výhrady k bodům 2a - 2q, zejména nevhodnosti případných prodejů. 

Pokud město prodá tento nemovitý majetek, přijde o vliv na jeho využití. 

Je přesvědčen, že koalice je domluvená, připravená všechno prohlasovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Záměr není prodej. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nikdo se nezbavuje těch budov, nikdo ty budovy neprodává. V tuto chvíli chtějí zjistit, jakou by 

budovy měly hodnotu, jestli jsou kupci.  

Smyslem záměrového materiálu je zjistit, jaké jsou možnosti. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

TGM 16 – zastupitelstvo 30.4.2019 schválilo záměr. Dne 3.2.2020 schválilo úplatný převod do 

vlastnictví města Přerova. Postup byl naprosto správný. 

Tento materiál není jen o budovách na náměstí TGM.  

Mateřská školka v Žeravicích – z této budovy máme ročně nájem 50 tisíc Kč. 
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Blažkův dům – je možnost získat dotaci 50%, musí se zpracovat projekt, pokud získají dotaci ve výši 

50%, tak dává smysl tuto nemovitost zachránit. 

 

Pan Marek Dostál: 

Město dává už teď budovy podnikatelům za lepších podmínek, a přesto náměstí zeje prázdnotou. Dává 

mu smysl vybudovat na náměstí TGM 16 magistrát. 

Nemá strach prodat budovy na náměstí TGM soukromníkům.  

 

Ing. Prachař: 

Ukazujeme občanům, že město není schopné se postarat o svůj majetek a jediným řešením je jeho 

prodej.  

Když se schválí tento záměr, tak v nejbližší době budou smlouvy na prodej. 

Byl by rád, aby se město nezbavovalo majetku, na kterém potom ztrácí svůj vliv.  

Záměr není důvodem pro zjištění ceny. Jsou jiné nástroje, například odhad.  

Pomáhat městu, není postarat se o prodej majetku na náměstí TGM. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud se neschválí záměr, nebudou se zjišťovat ceny nemovitostí.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Pokud zastupitelé rozhodnou, že se prodávat nebude, nemusí město vynakládat finanční prostředky za 

znalecké posudky, zpracovávat podmínky výběrového řízení. Nenechá se manipulovat, že to dělá 

s nějakým záměrem, že to má předem kupce. 

Budova na laguně – roky chátrá. Pokud nebude zájemce, předloží návrh budovu zdemolovat. 

Pozemky mimo katastrální území – proč je má město vlastnit, když pro ně nemáme žádné využití? 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Reakce na pana Prachaře – dobrý hospodář se snaží majetek, který ho finančně zatěžuje, nabídnout 

k prodeji. 

Reakce na pana Horkého – body 2a) a 2n), které se týkají Předmostí - zaslal již členům výboru            

a požádal o jejich stanovisko. Poté ho dá zastupitelům. 

Město by mělo mít jen ten majetek, který nutně potřebuje. 

 

Ing. Prachař, faktická: 

Reakce na pana Tomáše Dostala – my neřídíme toto město jako firmu, my řešíme prostředky, které 

jsou občanů. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vystoupení pana Prachaře není faktická poznámka.  

 

Paní RNDr. Landsmannová, předsedkyně místí částí Žeravice: 

S prodejem bývalé školky se vůbec neseznámili, nebyli o tom informovaní. Občané vždy požadovali, 

aby nemovitost zůstala v majetku města a využili se i okolní pozemky například na stavbu domova 

důchodců. Okolí je lukrativní. Prodej jenom budovy je pro město neprospěšné. Navíc jsou tam 

nájemci, kteří nebyli informovaní o tom, že by mohli přijít o své pozice.  

Některé pozemky pod budovou nejsou v majetku města. 

Skládka v Žeravicích vynáší 2 miliony korun ročně, do školky město investuje 50 tisíc korun, což je 

minimální částka.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Známe stanovisko osadního výboru Žeravice, který dlouhodobě nesouhlasí s jakýmkoliv prodejem 

nemovitostí a pozemků. Byla konkrétní nabídka na úplatný převod části té zahrady, aby si tam někdo 

postavil rodinný dům. Dali jste negativní stanovisko. Sdělil, že respektovali tuto nemovitost jako celek 

včetně těch pozemků a neprodali ani tu část pozemků.  
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Pokud máte záměr vybudovat třeba dům s pečovatelskou službou, nebude to negovat. Musí se na to 

ale vyčlenit finanční prostředky, zahájit projektová příprava a začít pracovat na vypořádání 

majetkoprávních vztahů. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 13 pro, 2 proti, 14 se zdrželo, 1 nehlasoval, 5 

omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hrabiny: 10 pro, 13 proti, 7 se zdrželo, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, 

Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 20 pro, 7 proti, 3 se zdrželi 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. 

Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

417/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 1000/32 v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 1000/32  zast. 

plocha a nádvoří o výměře 9 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova          

do vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín IV-Podmokly Teplická 874/8, IČ  24729035         

za kupní cenu ve výši 4 500,- Kč. 

Součástí kupní smlouvy je úhrada za užívání předmětu převodu bez právního důvodu ve výši 500,- Kč 

za dobu tří let předcházejících dni, kdy nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

418/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 549 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku K*** C*** ***           

za kupní cenu v místě a čase obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 5 000,- Kč  

tj. 327,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 549 v k.ú. Kozlovice u Přerova žadateli M***P***. 
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Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

419/12/3/2020 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –    

pozemku  p.č. 863  v k.ú. Újezdec u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 863 zahrada           

o výměře 517 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. 

P***H*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou dle znaleckého posudku ve výši         

204 000,- Kč, tj. 394,58 Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

 
Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

3.2.4 Převod nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova  částí 

pozemků p.č. 151, p.č. 152,  p.č. 157, p.č. 168, p.č. 170 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemků p.č. 168 orná půda,  p.č. 157 orná půda,  p.č. 152 

orná půda  a   p.č. 170  ostatní plocha,  geometrickým plánem č. 546-101/2007 označené jako 

nově vzniklý pozemek p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 m2  vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

z majetku statutárního města Přerova do spoluvlastnictví V.H.  a  H.P.  za cenu v čase a místě 

obvyklou  ve výši  711 200,-Kč,  t.j. 700,- Kč/ m2  včetně příslušné sazby DPH. 

 

2. schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 151 orná půda o výměře 36 m2 a částí pozemků p.č. 

151 orná půda,  p.č. 157 orná půda, p.č. 152 orná půda, geometrickým plánem č. 546-

101/2007 označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 m2  vše        

v k. ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví J.M.  za cenu 

v čase a místě obvyklou  ve výši  484 400,-Kč,  t.j. 700,- Kč/ m2 včetně příslušné sazby DPH. 

 

Zpravodaj náměstek primátora pan Zácha materiál stáhl (bylo oznámeno v úvodu zasedání). 

 

 

420/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č.2580/9 v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, náměstek primátora.  
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2580/9 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7013-122/2019 označené jako p.č. 2580/62 o výměře 79 m2 

v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku pana R*** S***, bytem *** za kupní 

cenu 79.000,- Kč, t.j. 1.000,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá dle znaleckého posudku 

zpracovaného znalcem ***, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

421/12/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 479 a p.č. 480 oba v k.ú. Žeravice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení schválit úplatný převod 

pozemku p.č. 479 zahrada o výměře 1019 m2 a p.č. 480 ostatní plocha o výměře 130 m2 oba v k.ú. 

Žeravice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana R*** Č***, bytem *** za kupní 

cenu 575.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá  

 

 

Diskuse: 

Paní RNDr. Landsmannová, předsedkyně místního výboru Žeravice: 

Pozemky o které se jedná, jsou obecní parcely. Jde o volnou zelenou plochu, která se pravidelně 

udržuje a seče. Nachází se při vjezdu do obce ve směru od obce Kokory. Zvažují využít pozemky 

k výsadbě obecního sadu, nebo planě rostoucích dřevin. Nad touto lokalitou se nachází kapce sv. 

Marka. V žádném případě nechtějí v této lokalitě rozšiřovat jakoukoliv zástavbu. Pokud zastupitelé 

povolí změnit tyto pozemky ve stavební parcely, tak zároveň budou souhlasit s likvidací okolní zeleně 

a stromů. 

Chceme udržet výstavbu uvnitř obce a zachovat zelené plochy. 

Na plátno byly promítnuty fotografie erozivní činnosti v lokalitě vedle zmíněných pozemků. Nová 

výstavba erozivní činnost zvýší. 

Komunikace pod zmiňovanými pozemky není stabilní. Asfaltový povrch se roluje a ujíždí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nikdo nemění územní plán. Nedělají se z toho žádné stavební parcely. Řeší se prodej pozemku, aby si 

na něm žadatel případně vybudoval chatu. 

Když se v minulosti řešit prodej části parcely u školky, tak místní výbor byl jednoznačně proti, protože 

plánoval konání lidových zábav. Podle jeho informací se tam nepořádá nic. 

 

 

Ing. arch. Horký: 

Některé pozemky možná nemusí mít využití. Stromy zpevňují svah. Podle územního plánu je legální 

tam vybudovat chatku velikosti rodinného domu a trvale tam bydlet. 

Dal protinávrh: zastupitelstvo neschvaluje úplatný převod. 

Zaráží ho, že žadatel přišel, požádal si a automaticky mu to prodáváme. Proč se nevypíše výběrové 

řízení a nezískáme nejlepší cenu? Podobný byl i bod 3.2.4, který byl stažen. Opět lukrativní parcela, 

kde se dá stavět a bydlet a nevypisujeme výběrové řízení. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Materiál je předkládán naprosto v souladu. Žádná změna. 
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Materiál 3.2.4 byl stažen, protože v pátek přišla další žádost na úplatný převod těchto nemovitostí.  

V tomto materiálu je jediný žadatel, souhlasí s cenou, která je stanovena znaleckým posudkem. Jsou 

splněny všechny podmínky k úplatnému převodu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Materiál byl zveřejněn na úřední desce magistrátu. Pokud by byl další zájemce, řešilo by se 

výběrovým řízením. 

Nerozumí tomu, co se zpochybňuje. 

 

Ing. arch. Horký: 

Byl pozemek zveřejněn také na realitním webu města? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neví. Byl zveřejněn na úřední desce. Tu informaci obdrží. 

 

Paní RNDr. Landsmannová, předsedkyně místního výboru Žeravice: 

Erozivní činnost je nad tímto pozemkem a tento pozemek je celistvý. 

Ke kulturní činnosti v obci – dělají to, na co mají peníze. Šetří na opravy chodníků a komunikací. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 12 pro, 5 proti, 13 se zdrželo, 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 16 pro, 10 proti, 4 se zdrželi, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

422/12/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Henčlov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 236/4 orná půda    

o výměře 120 m2 v k.ú. Henčlov z majetku statutárního města Přerova do majetku paní O*** V***, 

bytem *** za kupní cenu ve výši 40.000,- Kč, t.j. 333,33 Kč/m2. Součástí kupní smlouvy je ujednání    

o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku za období od 18.9.2016 - do doby právních účinků vkladu 

práva dle kupní smlouvy ve výši 1,- Kč/m2/rok (za období od 18.9.2016 do 14.7.2017) a ve výši       

3,- Kč/m2/rok (za období od 15.7.2017 do právních účinků vkladu).  

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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423/12/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 6850/1, p.č. 6850/4, p.č. 6850/8, p.č. 6850/10      

a p.č. 6850/12 vše v k.ú. Přerov  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6850/1 vodní plocha o výměře 5243 m2, p.č. 6850/4 

vodní plocha o výměře 750 m2, p.č. 6850/8 vodní plocha o výměře 151 m2, p.č. 6850/10 vodní 

plocha o výměře 677 m2 a p.č. 6850/12 vodní plocha o výměře 44 m2 vše v k.ú. Přerov             

z podílového spoluvlastnictví pana D*** K*** bytem ***, k id ½ a paní I*** D***, bytem 

***,  k id ½ do majetku statutárního města Přerova za dohodnutou kupní cenu 1.300.000,- 

Kč.  

 

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 

401 858,0 * + 1 300,0 403 158,0 

* 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. 5300614 – 

Převod pozemků p.č. 6850/1, 6850/4, 

6850/8, 6850/10 a  6850/12 v k. ú. 

Přerov) 

0,0 + 1 300,0 1 300,0 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál bez problémů schválil a doporučil zastupitelstvu ke schválení. Mají za to, že 

cena těchto pozemků, která převyšuje pouze o 50 tisíc korun cenu znaleckého posudku, je cena 

fakticky v místě obvyklá. 

Finanční výbor se sešel jako možná jediný poradní orgán. V závislosti na usnesení vlády, které 

upravuje tuto problematiku, tak oslovil všechny členy Finančního výboru a byl mile překvapen, že 

všichni vyslovili své přání se zúčastnit. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, 

MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

424/12/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 666 v k.ú. Žeravice  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 666 lesní 

pozemek o výměře 276 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví paní A*** G***, bytem *** do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

425/12/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 4968/8  v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 4968/8 ostatní plocha, silnice v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

- Nové Město. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - pozemku 

p.č. 4968/8 ostatní plocha, silnice v k.ú. Přerov ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 

- Nové Město. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:28 – 16:45 

 

 

 

426/12/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 211 v k.ú. 

Penčice prominutím povinností (dluhu) povinnému z předkupního 

práva 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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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. 211 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 722 m2 v k.ú. Penčice, Stavebnímu bytovému 

družstvu Přerov, Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako osobě povinné                   

z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

427/12/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 509/16, p.č. 

509/17 a p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) 

povinné z předkupního práva 

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

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. 509/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1007 m2, k pozemku p.č. 509/17 ostatní 

plocha, jiná plocha o výměře 1034 m2 a k pozemku p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní komunikace       

o výměře 629 m2 vše v k.ú. Předmostí, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 

Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

428/12/3/2020 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 1 k SOHZ, snížení nájemného za 

movité a nemovité věci, navýšení finanční podpory pro rok 2020 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Jaroslav Hýzl, člen Rady města Přerova.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu č. MMPr/SML/0758/2019 uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako 

objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 

2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem dne 30.04.2019. 

 

2. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 společnosti Sportoviště Přerov 

s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za nájem 

nemovitých věcí uvedených ve smlouvě č. MMPr/SML/1787/2019 uzavřené dne 28.11.2019 
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mezi společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem a statutárním městem Přerovem jako 

pronajímatelem z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.03.2020 ve výši 3/12          

z ročního nájemného pro rok 2020. 

 

3. schvaluje přechodné snížení ročního nájemného pro rok 2020 společnosti Sportoviště Přerov 

s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za nájem 

movitých věcí uvedených ve smlouvě č. MMPr/SML/1788/2019 uzavřené dne 28.11.2019 

mezi společností Sportoviště Přerov s.r.o. jako nájemcem a statutárním městem Přerovem jako 

pronajímatelem z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR dne 12.03.2020 ve výši 3/12           

z ročního nájemného pro rok 2020. 

 

4. schvaluje navýšení finanční podpory pro rok 2020 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019 uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a 

společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov jako poskytovatelem dne 30.04.2019 ve výši 1.090.000,- Kč. 

 

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

   rozpočet  

  po úpravě 

  3412   2132   51X  Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí 

a jejich částí (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

     5 410,9   - 1 352,8   4 058,1 

  3412   2133   51X  Příjmy z pronájmu movitých 

 věcí (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

     1 675,9    - 395,8   1 280,1 

    8115   210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

  451 754,7 *   + 2 838,6   454 593,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

  PAR   ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)      rozpočet rozpočtové      

opatření 

  rozpočet 

  po úpravě 

  3412   518  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

     22 960,0    + 1 090,0     24 050,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

   ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)       rozpočet  rozpočtové  

    opatření 

  rozpočet  

 po úpravě 

   518  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce (Sportoviště 

Přerov s. r. o.) 

       22 960,0     + 1 090,0    24 050,0 

 

 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor jednomyslně doporučil materiál ke schválení. Všechny popsané kroky jsou logické za 

tohoto epidemiologického stavu a společnost se dostala do stavu, kdy nemá fakticky aktuálně žádné 

zdroje, které by vyplývaly ze vstupného a naopak musí vynakládat náklady mandatorní. 

Materiál plně podporuje. Čas ukáže, jestli je to finální verze nebo bude třeba následně do toho 

zasáhnout.  

Pan radní na Finančním výboru vše objasnil a na všechny dotazy odpověděl. 

Myslí si, že je nevyhnutelné tento materiál přijmout. 
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Martin Čechál, občan Přerova: 

Klub Společně pro Přerov se dohodl, že tento materiál podpoří. 

Dobře, že Sportoviště vlastní město Přerov, tak si můžeme dovolit podporu místním podnikatelům, 

přesto, že v tomto případě jde o městskou společnost. Kdybychom nemovitosti nevlastnili, vliv 

nemáme. 

 

Ing. arch. Horký: 

Cení si kroků, které jednatel provedl, aby snížil ztráty, nicméně nemůžeme přehlížet, že se vypustilo 

stovky kubíků vody do kanalizace. Přál by si, aby se při podobných krocích přemýšlelo, jestli se ta 

voda nedá využít lépe. Samozřejmě by to zvýšilo náklady, toho si je vědom. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud ví, tak bazén bere vodu ze Strhance, zase tak velká škoda městu nevznikla. 

 

Mgr. Hýzl: 

Vodu jsme použili na stávající očištění okolí plaveckého areálu a bazénu. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nehlasovali, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, 

pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

429/12/3/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

 

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 

27.4.2020, zaplaceném kolkovném a na nákladech spojených s výkonem rozhodnutí vyklizením bytu, 

a to v celkové částce 552.360,00 Kč za Ing. J*** B***, rod. č. ***,posledně nám známým bytem 

Přerov, ***, a to za byt č. *** v objektu k bydlení č.p.***, příslušném k části obce Přerov I - Město, 

na pozemku p.č.*** v k.ú. Přerov (***).  

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následné materiály po 3.7.6 jsme doporučili jednomyslně ke schválení.  

 

Ing. arch. Horký: 

Je to ukázka materiálu, který by posečkal. 

Napříště by bylo vhodné ty materiály dát do jednoho bodu a hlasovalo by se o všech bodech naráz. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Poděkoval panu Horkému za návrhy. Domnívá se, že zasedání prodlužují některé zbytečné příspěvky 

kolegů. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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430/12/3/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 468.155,00 Kč za panem V***R***, rod. č. 

***,posledně nám známým bytem Přerov, ***, a to za byt č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, 

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

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

431/12/3/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 457.510,00 Kč za panem P*** H***, rod. č. 

***, posledně nám známým bytem ***, ***, a to za byt č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, 

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

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

432/12/3/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 392.003,00 Kč za panem M*** I***, rod. č. ***,  

a to za byt č.*** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 

p.č. *** v k.ú. Přerov ***).  

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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433/12/3/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 

27.4.2020 a zaplaceném kolkovném v celkové částce 314.796,00 Kč za panem L*** M***, rod. č. 

***, posledně nám známým bytem Přerov, *** *** PSČ 750 02, a to za byt č. *** v objektu k bydlení 

č.p.***, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) za byt č. 

*** v objektu k bydlení č.p. ***.  

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

434/12/3/2020 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

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

 

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 

27.4.2020, zaplaceném kolkovném v celkové částce 1.054.546,00 Kč za manžely 1). M*** K***, 

rod.č.: ***, a 2). Ž*** K***, rod.č.: ***, ***, 750 02 Přerov, a to za byt č.*** v objektu k bydlení č.p. 

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

 

 

Diskuse: 

Paní Tomaníková: 

Dostávali tito občané příspěvek na bydlení? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpovíme písemně. 

 

p. Pospíšil: 

Je nutné, aby město čekalo, až to naroste do takových obrovských částek? Můžeme občany  

vystěhovat, když nezaplatí třeba 5 nájmů. 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Částky narůstají poplatkem z prodlení. Snažíme se to hlídat. Když nájemce neplatí, vyzveme nájemce 

k uhrazení dlužné částky. Mnohdy nájemce přijde, požádá o splátkový kalendář a on následně neplatí, 

opět požádá o splátkový kalendář a dluhy narůstají. 

My se snažíme částky vymáhat. Snažíme se k těm penězům dostat, ale u těch, kteří mají zastavené 

exekuce, už není co vzít. 

Bude písemná odpověď. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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435/12/3/2020 Žádost o sepsání splátkového kalendáře  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

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

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

vyúčtování těchto záloh a úroku z prodlení k datu 27.04.2020 v částce 24.586,00 Kč, a to v 

měsíčních splátkách 500,00 Kč/měs. se lhůtou splatnosti 48 měsíců/500,00 Kč a 1 měsíc/86,00 

Kč ode dne uzavření dohody. Podmínkou uzavření dohody je uznání pohledávek co do jejich 

důvodu a výše dlužníkem a dále dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o ztrátě výhody splátek, 

pokud některá ze splátek nebude uhrazena včas a v plné výši.  

 

2. pověřuje náměstka primátora Michala Záchu k jednání o uzavření právního úkonu dle bodu 1. 

návrhu na usnesení včetně jeho podpisu.  

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Požádal o podporu materiálu a vstřícný přístup. Žádost o sepsání splátkového kalendáře je tu po 

několikáté, ale dnes mají řešení jak s touto rodinou pracovat dál. Když schválíme splátkový kalendář, 

mají návrh přesunout rodinu do menšího bytu, kde bude menší nájem s podmínkou, že podepíší 

tréninkové bydlení. Na finance rodiny dohlíží sociální pracovník. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor posuzoval materiál v okamžiku, kdy měl materiály, které mají i zastupitelé k dispozici, 

a proto rozhodovali na základě stavu, který vyčetli. Finanční výbor nedoporučil materiál ke schválení. 

Rozumí panu Koubovi a v tomto případě dle něho volí to menší zlo a bude materiál podporovat, i když 

se původně zdržel. 

 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – kolik splátkových kalendářů bylo dodrženo. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

V důvodové zprávě je uvedeno, že 15.8. byl s paní uzavřen splátkový kalendář. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, 

RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

436/12/4/2020 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento materiál i následující doporučil Finanční výbor ke schválení. 

 

Ing. Tomáš Dostal, faktická: 

Od přestávky nevidí pana Symerského a na tabuli svítí, že je přítomen. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan  Symerský se mu omluvil. Zřejmě nechal svítit hlasovací zařízení. Poprosil o jeho vypnutí. 

 

Ing. arch. Horký: 

Snad jen poznámka k náhradnímu plnění, které je uvedeno v důvodové zprávě a budeme za něj 

doplácet stovky tisíc. Poprosil o zamyšlení, jakým způsobem to omezit.  

 

Ing. Hrabina: 

Částka 8 milionu korun na projektovou dokumentaci na TGM 16 - takže se začíná pomalu sčítat a je 

zvědav, jestli těch 100 milionů bude na to, aby tam úředníci seděli, stačit. Jak říkal dvě zastupitelstva 

před, dostanou se k částce 300 milionů.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nevybavuje si, že by někdy říkal, že 100 milionů korun je přesná částka. Nemáme ještě projekt, 

dáváme 8 milionů korun na projektovou dokumentaci. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 5 omluveno 

(Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

437/12/4/2020 Rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 - dodatek 

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

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

S kanalizací do Penčic určitě nemá žádný problém. Nicméně s druhou částkou nějaký problém má. 

Jedná se o dům, který několik bodů před, určili k prodeji. Tady náhle za 2.200.000 Kč necháváme 

vypracovat projektovou dokumentaci na jeho úpravy a ještě ke všemu pro firmu - ředitelka je dcera 

hejtmana. Nevidíte tam opravdu tu zkratku? 

 

 



33 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Kdyby mu pan Hrabina mohl vysvětlit tu zkratku. A k tomu materiálu, který před chvílí schválili, tam 

se jednalo o seznam zbytného majetku. Čili nic se neprodávalo. V této chvíli máme možnost zřídit 

pobočku inovačního centra. Podle něho je to úžasný projekt, který může pomoci místním 

podnikatelům a který pomůže spravit tuto část náměstí a ještě za dotační peníze. 

 

Ing. arch. Horký: 

Možná je to úžasný projekt, on neví, protože o tom projektu neví vůbec nic. Zastupitelé, kteří nejsou 

členové koalice, možná ani zastupitelé kteří jsou členové koalice, se o záměru nedověděli z materiálu 

vůbec nic, s výjimkou několika, přesněji 6 řádků v důvodové zprávě a dovídají se o něm z médií.  

Na tomto místě by čekal nějakou prezentaci toho, co má být náplní inovačního centra, s kým budeme 

na tomto inovačním centru spolupracovat a zdali to není jenom způsob, jak vytáhnout další peníze 

z městských pokladen.  

Máme schválit 2.200.000 Kč na projektovou dokumentaci, ale víme, jak nákladný projekt chceme 

potom realizovat? Částka 2.200.00 Kč se může zdát hodně, pokud budeme realizovat projekt za 10 

milionů korun, ale co když se to vyšplhá na 100 milionů? Srovnejte, kolik stál projekt na elektřinu na 

ZŠ Trávník. To bylo cca 1.600.000 Kč.  

Chybí mu základní popis toho, co se má dělat. Inovační centrum si představuje jak od malé tovární 

haly, kde se vymýšlejí nové obráběcí stroje po malinkou kancelář, kde bude 6 stolů a 2 počítače. 

Poprosil o představení toho, kam mají investovat a co mají schvalovat. Oni o tom projektu nevědí 

vůbec nic.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Schvalujeme převedení částky na projektovou dokumentaci. Samotnou opravu toho objektu dáme 

zastupitelstvu ve chvíli, kdy projektová dokumentace bude hotova. Tady nerozhodujeme o tom, jestli 

my budeme dělat rekonstrukci. Tady schvalujeme vyčlenit částku na projektovou dokumentaci. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Pouze se vyčleňuje částka z rozpočtu, která se rezervuje na takovou akci, čili na to případné 

zpracování projektové dokumentace. Nicméně, není to záměr zpracování projektové dokumentace. 

Zase předbíháme.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na zpracování projektové dokumentace nepotřebujeme záměr.  

Pokud se budeme bavit o tom, že dům budeme rekonstruovat, tak potom půjde záměr do zastupitelstva 

a zastupitelstvo rozhodne, jestli vůbec chce tento dům rekonstruovat.  

 

Ing. Vrána: 

Reakce na pana Hrabinu – zmiňovat tady, jestli ředitelka inovačního centra je dcera pana hejtmana, 

navíc když prošla standardně výběrovým řízením, je zcela od věci. My se teď bavíme o městském 

majetku, o nemovitosti, kterou vlastní město, a které by mohlo mít smysluplné využití. Navíc, když je 

to dominanta náměstí, která je několik desítek let zchátralá.  

Jde o to, že město na své náklady může opravit nemovitost, protože by mohlo mít vhodného nájemce. 

A tu nemovitost by mohlo opravit třeba z 50% dotačních peněz. 

Už slyšel i názory, že někdo by dokonce ten dům zbořil. On si myslí, že ten dům si to nezaslouží. 

Zaslouží si rekonstrukci.  

Místo toho, aby tady kolega řekl, je to super, že můžeme do Přerova dovést novou instituci, která je 

organizací Olomouckého kraje a při té příležitosti ještě se opraví dům na náměstí s 50% dotace, tak by 

očekával jiná slova. 

 

Ing. arch. Horký: 

Myšlenku inovačního centra nemohou podpořit, protože neví, co si pod tím představit. Může to být 

hala na obrábění strojů, nebo to mohou být kanceláře.  

Zajímá ho zadání projektové dokumentace. Chce ji zaslat. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Nepředpokládá, že v tom objektu lze udělat halu na kovářské stroje. 

 

Ing. Prachař: 

Ten dům si určitě zaslouží opravu. Je to ostuda náměstí.  

Dotaz – chtějí schválit částku 2.200.000 Kč na projektové práce. Chce se ujistit, jestli rada města a 

vedení města počítá s tím, že v rámci toho projektu bude vypsané nějaké výběrové řízení na 

projektanta, nebo v kompetenci vedení města je přidělit zakázku do 2 milionů korun a pak by to byl 

předem určený projektant. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ve čtvrtek na radě se bude projednávat tento materiál. Návrhy na usnesení jsou: „rada schvaluje 

uzavření Memoranda o spolupráci při podpoře, přípravě a realizaci projektu vybudování a provozování 

inovačního hubu a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce 

Blažkův dům – inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy) mezi Statutárním městem Přerov a 

společností Printes-Atelier, s.r.o. jako zhotovitelem, ve znění dle přílohy.“ To znamená, že to zadáme 

napřímo tomuto projektantovi, protože pokud bychom dělali výběrové řízení na zhotovení projektu, 

tak nemáme šanci stihnout termín konec srpna, který je podmínkou pro to, abychom mohli podat 

žádost o dotaci v rámci ITI Olomoucké aglomerace. Proto tento způsob. 

 

Ing. Hrabina: 

Reagoval – osobní vazby jenom konstatoval. Nepřikládal k tomu žádné další významy. 

Vrátil se několik bodů před, kdy schválili záměr, že tento dům bude prodán. A teď ho budeme 

opravovat a pak ho prodáme, nebo ho neprodáme, nebo se bude držet, nebo inovačnímu centru to 

pronajmeme, nebo se inovačnímu centru prodá, až ho opravíme? Bude ten dům prodán, nebo ho 

budeme opravovat? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ono to až tak moc otázek nevyvolává, protože pokud použijeme dotace na opravu tohoto domu, tak 

tam je nějaká udržitelnost projektu 5 roků. Minimálně 5 roků by tento majetek musel zůstat v rukou 

města a inovační centrum by si tento objekt od města pronajímalo. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Když předkládal materiál dispozice se zbytným majetkem, tak okomentoval bod Blažkův dům, že 

pokud tento záměr schválíme, tak musíme počkat do doby s tím, co se teď rozvíjí, s těmi dotacemi 

z ITI na rekonstrukci Blažkova domu. Pokud dotace dostaneme, dům zrekonstruujeme, dům zůstane 

ve vlastnictví města. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Ing. Symerský), 5 omluveno 

(Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

438/12/4/2020 Záměr přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr přijetí bezúročného úvěru z prostředků 

Státního fondu rozvoje bydlení ve výši do 5 mil. Kč na financování akce "Zateplení objektu Jižní čtvrť 

I/21 - 24 včetně statického sepnutí, se splatností 10 let. Úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva    

k zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného plnění. 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

I tento materiál doporučil Finanční výbor ke schválení. 

 

Paní Tomaníková: 

Dotaz – v minulosti, když se začaly rozprodávat byty, tak se tehdejší zastupitelstvo usneslo, že se 

vytvoří samostatný rezervní účet na opravy bytového fondu. Byl tento fond zrušen, nebo účet byl 

zrušen, nebo se někde nerozpustil.  

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Fond není zrušen, je tam zůstatek cca 8 milionů korun a berou to jako poslední rezervu, kdyby nastala 

nějaká živelná pohroma, tak by se to vrátilo do bytového fondu. Není to na majetek jako takový, ale je 

na byty. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, 

Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

439/12/4/2020 Informace o fixaci úrokové sazby úvěru přijatého od ČSOB, a. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o uzavření zajišťovacího 

obchodu, tj. fixaci úrokové sazby 1M PRIBOR, uzavřeného dne 02.03.2020 formou úrokového swapu 

na základě Rámcové smlouvy č. 2019011043, uzavřené mezi statutárním městem Přerov                       

a Československou obchodní bankou, a. s., dne 31.10.2019 s těmito parametry:  

- výše úvěru 180 075 308,05 Kč,  

- doba trvání zajištění úrokového rizika 36 měsíců (do 30.03.2023), 

- výše sjednané pevné sazby 1,55 % p. a. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor tento materiál doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

440/12/4/2020 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2020, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění dle přílohy 

č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Došlo pouze k upřesnění dle výkladu Ministerstva 

vnitra. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. arch. Horký, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, 

Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

441/12/4/2020 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí daru ve výši 150.000,- Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky 

na centrální požární stanici Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného      

v příloze tohoto materiálu. 

 

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 

397 758,0 * + 150,0 397 908,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

5511 110  Požární ochrana – profesionální část 0,0  + 150,0 150,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 

  

37 319,6 * + 150,0 37 469,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 

1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Z důvodové zprávy je vidět, že v podstatě přispíváme na nábytek a vybavovací předměty. Nemá nic 

proti daru nebo dotaci hasičskému záchrannému sboru, ale sanujeme nějakou chybu buď projektanta, 

nebo rozpočtáře, protože pokud se staví budova hasičům, tak tam projektant zapomněl naprojektovat 

nábytek, a rozpočtář, který dělal rozpočet, prostě ho tam nenarozpočtoval. Bude ale hlasovat pro. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Nedomnívá se, že tam projektant na něco zapomněl, ale jde o neuznatelné náklady projektu. Stanice 

byla stavěna z dotace, tak tyto náklady nemůže hasičský sbor uplatnit, co se týká dotace, proto chce 

podporu i odjinud. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Na rozdíl od svého předřečníka se domnívá, že dle 

důvodové zprávy je zcela zřejmé, že se bude postupovat podle všech zákonných ustanovení a nevidí 

důvod, proč by neměli hasičům pomoci. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Jedná se o dovybavení prostor garáží zásahových vozidel, prostor chemické, technické, strojní a 

spojové služby, prostory skladů a šaten mužstva a prostor pro fyzickou přípravu příslušníků. Vše 

v důvodové zprávě, příloze, žádosti. 

 

Ing. Hrabina: 

On neřekl, že budou postupovat protiprávně. Shrnul svůj názor. Je tam to drobné, ale. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. 

Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

442/12/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského        

v Přerově 

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 Přerovem a subjektem Muzeum 

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

Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969 na vydání kolektivní monografie Květnové povstání 

českého lidu ve dnech 1. - 4. 5. 1945. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

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 

397 908,0 * + 50,0 397 958,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3316 110  Vydavatelská činnost 0,0  + 50,0 50,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 37 469,6 * + 50,0 37 519,6 
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*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Je nouzový stav, dáváme dotaci na knihu, kterou je dobré vydat, ale je potřeba ji vydávat teď? 

 

JUDr. Lichnovský: 

On stejně jako všichni odborníci z Finančního výboru doporučili tento materiál ke schválení.  

 

PhDr. Lapáček: 

Na téma Přerovského povstání už vystupoval na minulém zastupitelstvu. Je to nejvýznamnější událost 

v novodobých dějinách Přerova. 

Poslední kniha vyšla na toto téma v roce 1975 a je silně poplatná tehdejšímu režimu. 

Chystaná monografie bude dílem historiků, akademiků, bude mít přesahy na východní Moravu a na 

východní Čechy.  

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

443/12/4/2020 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna 

Racek, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2020 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o., se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy        

o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2020 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. 

Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

444/12/5/2020 Kompenzace Dluhonicím  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje strategii plnění požadavků občanů Dluhonic, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na projektovou přípravu: 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovacích ploch 

- Kompenzace Dluhonice - PD rekonstrukce veřejného osvětlení 

- Kompenzace Dluhonice - PD rozvojová lokalita Záhumení 

- Kompenzace Dluhonice - PD společná stezka pro cyklisty a pěší Precheza 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 46 322,0  - 5 400,0 40 922,0 

  025 Projektové dokumentace (investice) 28 963,8 + 5 400,0 34 363,8 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil jednomyslně ke schválení. 

Je rád, že se podařila uzavřít tato dohoda a získali jsme tyto prostředky ze SFDI. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nepřítomen (Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. 

Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

445/12/6/2020 Úplatný převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 555/6, č. 

555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 ve stavbě pro administrativu č.p. 

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

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

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

Přerov, které náleží k výše uvedeným jednotkám, z vlastnictví 

fyzických a právnických osob do vlastnictví statutárního města 

Přerova  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje znění kupních smluv na převod jednotek č. 555/1, č. 555/2, č. 555/3, č. 555/4, č. 

555/6, č. 555/7, č. 555/8, č. 555/9 a č. 555/10 ve stavbě 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, spoluvlastnických podílů na společných částech budovy č.p. 555 a 

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

uvedeným jednotkám náleží, z vlastnictví níže uvedených fyzických a právnických osob do 

vlastnictví statutárního města Přerova, jejichž uzavření bylo schváleno Zastupitelstvem města 

Přerova na jeho 11. zasedání konaném dne 3.2.2020 usnesením č. 383/11/3/2020, a to: 

 

a) znění kupní smlouvy mezi manžely Ing. L*** a Z*** K***, oba bytem č***, a manžely 

P*** a Ing. J*** M***, oba bytem ***, jako prodávajícími a statutárním městem Přerov jako 

kupujícím na převod jednotky č. 555/1 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 432,13 m2, 

která se nachází v 1. PP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), 

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

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

spoluvlastnického podílu id. 43213/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 

m2, oba v k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/1, za kupní cenu ve výši 4.700.000,- Kč, 

  

b) znění kupní smlouvy mezi panem J*** Z***, bytem ***, jako prodávajícím a statutárním 

městem Přerov jako kupujícím na převod 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, za kupní cenu ve výši 

7.600.000,- Kč, 

  

c) znění kupní smlouvy mezi společností Přerovská kapitálová společnost s.r.o., IČ 25352571, 

se sídlem nám. T.G.Masaryka 555/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako prodávajícím a 

statutárním městem Přerov jako kupujícím na převod níže uvedených jednotek č. 555/3, 555/6, 

č. 555/7, č. 555/9 a č. 555/10 v budově č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 16), příslušné k části 

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

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

uvedeným jednotkám náleží, za celkovou kupní cenu ve výši 17.200.000,- Kč, tj.: 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 110.000,- Kč, 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 6.770.000,- Kč, 

  

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

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

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

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

k jednotce č. 555/7, za kupní cenu ve výši 120.000,- Kč, 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 6.900.000,- Kč, 

  

- 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, za kupní cenu ve výši 3.300.000,- Kč, 

  

d) znění kupní smlouvy mezi společností Grymovská obchodní společnost, s.r.o., IČ 

62303589, se sídlem č.p. 32, 751 21 Grymov, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako kupujícím na převod jednotky č. 555/4 (jiný nebytový prostor) o celkové výměře 16,12 

m2, která se nachází v 1. NP budovy – stavby pro administrativu č.p. 555 (nám. T.G.Masaryka 

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

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

spoluvlastnického podílu id. 1612/361888 na pozemcích p.č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří) 

o výměře 925 m2 a p.č. 193/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 953 m2, oba v 

k.ú. Přerov, které náleží k jednotce č. 555/4, z vlastnictví za kupní cenu ve výši 220.000,- Kč, 

  

e) znění kupní smlouvy mezi společností JANA a.s., IČ 45192863, se sídlem Koliby 2824/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako prodávajícím a statutárním městem Přerov jako 

kupujícím na převod 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, za kupní cenu ve výši 7.500.000,- Kč.  

 

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 

403 234,7 *  + 37 220,0 440 454,7 

* 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. 5300617 

 – Koupě objektu nám. TGM 16) 

0,0 + 37 220,0 37 220,0 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následující materiál je podrobný, výstižný. Finanční výbor s tímto i dalším materiálem neměl 

sebemenší problém. Myslí si, že je tam popsáno vše, co potřebujeme, abychom mohli hlasovat.  

 

Ing. arch. Horký: 

Za ty 3 měsíce se kousek posunuli v té záležitosti, nicméně stále nemají stavebně technický průzkum    

a neví, v jakém skutečném stavu odborně posouzeno, se budova nachází. Víme, že ten objekt nebude 

stačit pro celý magistrát. Podle jeho informací se zatím nejednalo s vlastníky sousedních nemovitostí. 

Podle něho to nemůžeme oddělovat. Ten objekt je stavebně propojený s restaurací U hrocha a způsobí 

to velké problémy při rekonstrukci toho domu. 

Mělo by se jednat o koupi sousedních objektů. Musíme to kupovat teď? Nájemci budou mít 

v budoucnu existenční problémy a začnou pracovat jiným způsobem. Připadá mu to unáhlené. 

Dal protinávrh: ZM ukládá radě města jednat o možnosti získat do vlastnictví nemovitosti na 

p.č. 193/2, 193/3, 193/5, 193/6, 199/3, v k.ú. Přerov a podat ZM zprávu o výsledcích těchto 

jednání do 31.8.2020. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

To, že budova nestačí pro celý magistrát, to víme všichni. Probíhají souběžně jednání s panem 

tajemníkem o uskupení magistrátu a odborů, které by teoreticky v této nemovitosti měly mít sídlo. 

Nejednalo se s majiteli sousedních objektů. Pokud tento materiál bude schválen, okamžitě budou 

zahájena jednání. 

Nemyslí si, že se ve věci spěchá. Řešilo se to v letech 2010 až 2014, kdy ta jednání krachla právě na 

kupní ceně. V letech 2014 až 2018 jste jako radní měl spoustu možností vyjednat nákup této 

nemovitosti možná za lepší cenu. 

My jsme měli několik jednání o kupní ceně, byla dramatická, protože jsme nechtěli přistoupit na 

požadavek některých spoluvlastníků té nemovitosti. 

Plníme usnesení posledního zastupitelstva, kdy bylo uloženo odboru majetku zpracovat návrh kupních 

smluv a předložit je do orgánů obce. Na obsahu materiálu se vůbec nic nezměnilo.  

Někdo asi pokoutně rozdmýchává paniku, že všichni nájemci dostanou výpověď. Není tomu tak. 

Pokud se materiál schválí, tak do doby zahájení jakékoliv rekonstrukce objektu budou mít nájemci 

nabídku zůstat v nemovitosti za stávajících podmínek.  

Restaurace U hrocha – není propojena s budovou TGM 16. 

Pokud se materiál neschválí, tak pravděpodobně dlouhá leta k převodu nemovitosti nedojde. Pokud se 

schválí, tak budeme pracovat na projektových dokumentacích a na tom, aby objekt prošel 

rekonstrukcí.  

 

Ing. Prachař: 

Kolem tohoto materiálu už bylo řečeno asi vše a nemá cenu se tím dál zabývat a ztrácet čas. 

Paní Mazochová informovala ve svém vystoupení z rady o nutnosti šetřit. Avízo propadu 70 milionu, 

a proto asi budeme utrácet dalších 37 milionů korun.  

Dotaz - jaké je kritérium nezbytnosti tohoto bodu, když se mluví o úsporách? 

Pan Zácha řekl, že dluh na majetku města je 700 milionů. Nákupem TGM si přidáme dalších 37 

milionů, plus nikým nepotvrzených projekčně předpokládaných nákladů na rekonstrukci dalších 130 

milionů korun. Tak jsme na nějakých 900 milionech, což je roční rozpočet města. 

Nemá problém podpořit materiál označený 6.2 – schválení záměru zadat veřejnou zakázka na 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy TGM 16, protože to by mělo být 

základem, abychom mohli jednat dál.  

Nemůže podpořit, že nejdřív něco nakoupíme. 

Dal protinávrh: projednáme a odsouhlasíme bod 6.2 a tento bod odložíme až potom, co budou 

známé výsledky projektu.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Souhlasí s tou první částí projevu pana Prachaře, kdy jsme nad tímto bodem strávili 2 hodiny. Všechno 

už tady bylo řečeno.  
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Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

O nezbytnosti nákupu jsme tady skutečně minule diskutovali 2 hodiny. Občané Přerova si zaslouží 

chodit na jedno, maximálně 2 místa, když potřebují něco vyřídit. 

 

MUDr. Trhlík: 

Chybí mu logika v tom, že když probíráme záměr, tak se tato debata zkrátí, většinou tím, že je to 

pouze záměr a všechno ostatní se teprve bude probírat, až půjde do tuhého a bude se řešit koupě.  

Když se řeší opravdová koupě, tak odkazujete na to, že všechno bylo probráno v záměru.  

Dejme prostor tomu, že každý tento krok postupně si zaslouží svůj čas a pokud je to téma k diskusi, 

tak je to téma k diskusi. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vy se mýlíte. Tady se nejedná o tom, že bylo něco řečeno v záměru, nebo ne. My jsme na minulém 

jednání zastupitelstva řešili 2 hodiny tento bod. Nebyl to záměr, bylo to schválení.  

Dnes schvalujeme už konkrétní smlouvy, které nebyly předtím k dispozici.  

Nebráníme diskusi, ale tady byl už schválen úplatný převod nemovitých věcí. Je opravdu zbytečné, co 

tady bylo několikrát řečeno minule, opakovat několikrát dnes. Každý zastupitel má ale právo se 

vyjádřit.  

 

MUDr. Trhlík: 

Je to jeden ze zásadních bodů dnešního jednání a nějaký čas na tom opravdu strávíme.  

Existují tady 2 tábory, každý si myslí něco jiného. Pokud předchozí diskuse byla 2 hodiny, tak tato 

diskuse je o tom, že se otevírá prostor, aby se oba tábory vyjádřily. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nerozporuje právo zastupitelů mluvit, jen si myslí, že je zbytečné strávit další 2 hodiny řečmi, které 

tady už byly několikrát opakovány. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

U majetkových materiálů se v 99% schválí záměr úplatného převodu, zpracuje se znalecký posudek, 

dojedná se cena a na dalším zastupitelstvu se schvaluje úplatný převod.  

U tohoto materiálu byl mezibod – schválil se záměr v dubnu 2019. V únoru 2020 se teprve schvaloval 

úplatný převod bez finančního krytí, bez znění kupních smluv. Byla prohlídka nemovitosti, všichni se 

mohli zúčastnit. V  únoru zastupitelstvo schválilo úplatný převod. Odbor majetku dostal za úkol 

zpracovat znění kupních smluv a finanční krytí. 

Debata, jestli úplatný převod schválit, ta probíhala v únoru 2020. 

 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

Je zde dostatečně silná hlasovací většina, která prorazí všechno, co chce.  

Dokud nejsou schváleny a podepsány kupní smlouvy, ještě se před tímto obchodem můžeme všichni 

zachránit. 

Společně pro Přerov dlouhodobě podporuje to, aby budovu vlastnilo město. Před časem jsme se 

zabývali nákupem budovy Strojař. Byla vyvolaná tlakem na zřízení ubytovny, kdy jsme chtěli 

zachránit Přerov před náporem lidí, kteří by ubytovnu využívali. Došlo ke shodě na tom, že přesto, že 

to jsou nemalé prostředky, město budovu koupit musí, aby zachránilo horším stavům. 

Zde je situace jiná. Tento projekt je prosazován úzkou většinou proti vůli celé opozice. Být vlastníkem 

objektu, který vlastník v rámci divoké privatizace nabyl, nezaplatili za to 35 milionů korun a teď je 

dostanou, řadu let inkasovali tučné nájemné, které končilo většinou jinde než v té budově. Stav 

budovy je vybydlený.  

Pro vlastníky je prodej budovy obrovským štěstím. Vůbec se nediví, že před 2 měsíci tady jeden 

z vlastníků nadšeně obcházel zastupitele a plácal je po ramenou, jak to dobře udělali. 

Nic nebrání městu vyjednat slevu z kupní ceny.  

Budovu budeme kupovat draze a zbytečně.  

Je otázka, kde město vezme prostředky na všechny ty nákladné operace s budovou. 
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Ing. arch. Horký: 

Pokud podobná opatření jako dnes budou i na příštím zastupitelstvu, tak požádal, aby jedna kamera 

byla i v malém sále, kde by snímala veřejnost. 

Záměr přebudovat budovu na úřad – záměrem prodat majetek na západní straně náměstí jsme si 

zkomplikovali cestu k tomu, využít objekty jako doplněk budovy TGM 16 a umístit tam další 

kanceláře. 

Chybí mu studie proveditelnosti, aby mohli v široké shodě peníze investovat.  

Společně pro Přerov podporuje, aby byl magistrát v objektu TGM 16. Ale musí to mít hlavu a patu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Záměr byl schválen na začátku roku 2019. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Finance na tuto akci budou ze zůstatku hospodaření roku 2019. Je to v důvodové zprávě. 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

V tuto chvíli to vypadá dost neslavně s budováním dálnice kolem Přerova. Za řadu měsíců se věc 

nepohnula dopředu a hrozí, že za chvíli pozbude platnosti povolení na vlivy životního prostředí a celá 

věc bude vrácena o spoustu let zpátky. 

Domnívá se, že celá věc TGM je tlačena jako záclona, která má zakrýt tento obrovský neúspěch a jako 

náhražka má být občanům prezentováno, že jsme alespoň dokázali zrekonstruovat budovu TGM 16. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Reakce na pana Čechála – srovnávat dostavbu dálnice D1 úsek 0136 s budou TGM 16, tak to není 

sám, komu to hlava nebere. Úsek 0136 je většinově v rukou ministerstva dopravy a ŘSD. 

Od schválení záměru po schválení úplatného převodu uběhlo 10 měsíců. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Prachaře: 10 pro, 10 proti, 8 se zdrželo, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, 

Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, 

MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 9 pro, 3 proti, 16 se zdrželo, 2 nepřítomni (Ing. 

Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan 

Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 18 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. 

Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. 

Slováček). 

 

 

 

 

446/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 

555/16“  

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

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

na zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. 

Masaryka 555/16“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Ptal se už minule, nedostal jasnou odpověď, tak se ptá i nyní, jestli bude na zpracování projektové 

dokumentace vypsaná otevřená architektonická soutěž, nebo jiná forma soutěže o návrh. Respektive, 

zda budou předem předložené návrhy a následně vybrán zhotovitel projektu. 

Vyjádřil pochybnost, zda 8 milionů korun na projektovou dokumentaci na rekonstrukci tak rozsáhlého 

objektu bude stačit. Odhadujeme-li, že cena rekonstrukce bude 130 milionů, střízlivěji 200 milionů, 

tak jsme minimálně na 10 milionech korun. Předpokládá, že znovu půjde materiál a budeme 

rozpočtovým opatřením posilovat tuto kapitolu.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bude se realizovat architektonický dialog. Architekt bude vybírán v rámci toho. Bude vybrána firma, 

která tento dialog bude provádět. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno 

(Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

447/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“  

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

primátora.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

elektroinstalace ZŠ Přerov, Trávník 27“ 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  

440 454,7 * + 11 300,0 451 754,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210560 –    

 Rekonstrukce elektroinstalace                 

 ZŠ Přerov, Trávník 27)  

16 000,0 + 11 300,0 27 300,0 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor projednal a doporučil ke schválení. Diskutovali to navýšení, které odpovídá více než 

jednonásobku toho původního odhadu, ale dle jejich názoru je správné, aby ta rekonstrukce, když se 

dělá a je možnost rekonstrukce slaboproudých instalací, tak vše udělat při jednom. Finanční výbor 

neměl problém s navýšením částky. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Na projednávání rozpočtu předkládal 3 velké investiční akce. Na prvním místě byla rekonstrukce 

elektroinstalace ZŠ Trávník. Odhadová částka tehdy byla 16 milionů. Také ho překvapil tento vysoký 

nárůst. 

V takovém špatném stavu jsou možná i další budovy škol.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

448/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Dětské hřiště ul. 

Petřivalského“  

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

primátora.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Dětské hřiště ul. Petřivalského“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Očekával, že ten projekt bude nějak představen. Částka 10 milionů korun je dost peněz a o projektu 

neví nic. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

V důvodové zprávě je napsané, že ten projekt je od roku 2008. Byla i petice obyvatel ze strany 

přilehlých domů, která po schválení zakázky se znovu objevila na programu vedení radnice. S petenty 

se sešel, připomínky byly zapracovány do projektu, našli shodu, projekt byl upraven podle požadavku 

petentů a i tady vyšli vstříc občanům.  

Projekt vytáhli ze zásobárny projektových dokumentací.  Myslel, si, že pan Horký projekt dobře zná. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Stačilo vznést dotaz dříve, a jistě by se k tomu pan Horký dostal. 

 

Ing. arch. Horký: 

Myslí, že materiál by měl být automaticky připraven tak, aby se nemusel ptát. Nemá nic proti opravě 

hřiště.  

Opravdu nezná všechny projekty, které leží na magistrátu v šuplících. 

Je problém přiložit situační výkres, ať mají zastupitelé představu zakázky jinou, než pouze cenu 10 

mil. Kč? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Podnět bude zapsán a nepochybně se jím bude magistrát zabývat. 
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Hlasování: 26 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

449/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Energetické úspory 

objektu Jižní čtvrť III/1-3“  

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

primátora.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Energetické úspory objektu Jižní čtvrť III/1-3“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Budeme žádat o dotaci? 

V důvodové zprávě je, že barevnost určí investor. To není úplně zodpovědný přístup projektanta, který 

je za to mimo jiné, placen. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Budeme žádat o dotaci a o úvěr. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

450/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Výměna výtahů Osmek 5   

a 7“  

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

primátora.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s 

názvem „Výměna výtahů Osmek 5 a 7“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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451/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Redigitalizace Kina 

Hvězda“  

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

primátora.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Redigitalizace Kina Hvězda“ 

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 

397 958,0 * + 3 900,0 401 858,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3313 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210609 –    

Redigitalizace kina Hvězda) 

0,0 + 3 900,0 3 900,0 

  

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Pokud chceme, aby kino a nadále fungovalo, měli by 

ho zastupitelé schválit. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Cení si toho, že kino ve městě stále funguje. Stále do něho diváci chodí. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 nehlasoval, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

452/12/6/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Centrální pojištění 

Statutárního města Přerova a jím zřízených příspěvkových 

organizací“  

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

primátora.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Centrální pojištění Statutárního 

města Přerova a jím zřízených příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy. 

 

2. bere na vědomí, že do centralizovaného zadávání pojištění movitého a nemovitého majetku, 

odpovědnosti za škodu a rizik souvisejících s činností organizace se jako pověřující zadavatelé 

zapojí všechny příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Přerov a že za uvedeným 

účelem bude do ukončení zadávacího řízení mezi centrálním zadavatelem, tj. Statutárním 

městem Přerov, a pověřujícími zadavateli, tj. příspěvkovými organizacemi, uzavřena písemná 

smlouva. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Smlouva o pojištění končí 31.10.2020, proto je nutné vysoutěžit nového pojistitele. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 18:36 -  18:52 hodin. 

 

 

 

 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

453/12/7/2020 Uzavření smluv o poskytnutí dotace se soukromými mateřskými 

školami  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 180.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy                

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem Přerov, 

Přerov I–Město, U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na 

dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 440.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy                

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Speciální mateřská škola A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov I–Město,          

U Bečvy 2883/2, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se uzavírá na dobu určitou     

od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 2 důvodové zprávy. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

3. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400.000 Kč/kalendářní rok a uzavření smlouvy                

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako předávajícím a společností 

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad Bečvou, 

Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, jako příjemcem. Smlouva o poskytnutí dotace se 

uzavírá na dobu určitou od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2024 a tvoří přílohu č. 3 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

4. schvaluje poskytování školního stravování dětem a žákům zapsaným do: 

 Soukromé základní školy Acorn's & John's school s.r.o., IČ: 25366564, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, U Bečvy 2883/2,  

 Speciální mateřské školy A & J s.r.o., IČ: 25378759, se sídlem Přerov, Přerov            

I–Město, U Bečvy 2883/2, 

 Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o., IČ: 25366556, se sídlem Lipník nad 

Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Loučská 237/1, 

 

v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem Přerov za stejných podmínek 

jako žákům základních škol zřízených statutárním městem Přerov dle důvodové zprávy na 

dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2024. Tyto podmínky se vztahují pouze na děti a žáky 

zapsané do jmenovaných škol a umístěné na pracovištích situovaných v Přerově. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2020 

 

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků na 

bank. účtech 

403 158,0 * 76,7 403 234,7 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3111 610 Mateřské školy 11 392,2 + 50,0 11 442,2 

3113 610 Základní školy 25 412,6 * + 26,7 25 439,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 43 604,8 * + 76,7 43 681,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Je rád, že v této oblasti školský výbor s panem 

náměstkem pracují koncepčně. Rozumí tomu, že valorizace delší dobu nebyla a je třeba to ošetřit tímto 

rozpočtovým opatřením. 

Na Finančním výboru si vyjasňovali, zda ta třetí škola je provozovaná na území města Přerova. To si 

vyjasnili. 

K materiálu nebyly žádné zásadní připomínky, a proto je doporučen ke schválení. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 3 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

454/12/7/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 400 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná 

jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce parketové podlahy hlavního sálu 

sokolovny Tělocvičné jednoty Sokol Přerov, a to pod podmínkou předložení 

„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ z Olomouckého kraje. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých prostředků 

na bank. účtech 

397 358,0 * + 400,0 397 758,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet  rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace) 150,0 * + 400,0 550,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 36 919,6 * + 400,0 37 319,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský 

Tento materiál i následující jednomyslně doporučili ke schválení.  

Uvolnění prostředků ze strany Přerova je vázáno na to, že budou získány prostředky z Olomouckého 

kraje, které tvoří většinu těchto prostředků v obou individuálních dotacích. 

Myslí si, že je to správné vícezdrojové financování a nemá nic proti tomu.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

455/12/7/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Tělocvičná jednota Sokol 

Henčlov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná 

jednota Sokol Henčlov, IČ: 71247602, se sídlem Sokolů 50/15, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce otopného systému sokolovny Tělocvičné 

jednoty Sokol Henčlov, a to pod podmínkou předložení „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ 

z Olomouckého kraje. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změna stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

397 208,0 * + 150,0 397 358,0 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

0,0 + 150,0 150,0 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 36 769,6 * + 150,0 36 919,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Částka od žadatele je nízká. Dávají 6 000 Kč. Myslí si, že mezi sebou mohli vybrat víc. 

Materiál podpoří. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Tělocvičná jednota Sokol Henčlov v minulosti rekonstruovala vnitřní prostory sokolovny a následně 

tam došlo k havárii na střeše a oni museli rekonstruovat střechu, aby nepřišli o nově rekonstruované 

vnitřní prostory a tehdy pořádali sbírku od občanů místní části. Minulá vynucená investice je finančně 

vyčerpala. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. 

Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

 

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

456/12/8/2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace číslo SML/0276/2020 ze dne 

20. 02. 2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Mgr. 

Ondřejem Tothem, IČ: 03825361, jako příjemcem dotace. 

 

2. schvaluje poskytnutí dotace v Dotačním programu   A-2020 v oblasti SOC-B na rok 2020       

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč mezi statutárním 

městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a společností Psycholog Toth s.r.o., IČ: 

09028340, zastoupené jednatelem Mgr. Ondřejem Tothem, jako příjemcem dotace, na 
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„Psychologickou podporu rodin pro OSPOD Přerov“ v roce 2020. Vzor veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou důvodové zprávy. 

 

3. pověřuje Mgr. Petra Koubu, náměstka primátora, k uzavření a podpisu veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace dle bodu 2) návrhu na usnesení. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

9. RŮZNÉ 

457/12/9/2020 Cestovní náhrady 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Vnitřní předpis č. ../2020, kterým se mění Vnitřní 

předpis č. 20/2016 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Přerova,   

ve znění Vnitřního předpisu č. 18/2017, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

458/12/9/2020 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2020 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace      

a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli na uvedené 

aktivity v uvedené výši: 

 

pro účel A Programu: 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, 

Havlíčkova 377/2, IČ: 70259925, na projekt Ekovýuka 11 – Rostliny v krajině, ve výši 6 000,- 

Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 

1286/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt Aktivity zahrádkářů 

prospěšné i městu, ve výši 12 750,- Kč, 
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 Základní škola J.A.Komenského, Přerov-Předmostí, Hranická 14, se sídlem 

Přerov, Přerov II-Předmostí, Hranická 14, PSČ 751 24, IČ: 45180083, na projekt Dny              

s EVVákem v Předmostí II. část, ve výši 45 000,- Kč, 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 

12, IČ: 47184469, na projekt Environmentální vzdělávání v BIOS ve školním roce 2020/2021, 

ve výši 26 400,- Kč, 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 

č. 7, 750 11 Přerov, IČ: 097969, na projekt Zahradní slavnost, ve výši 50 000,- 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 Obnova Knejzlíkových sadů, ve výši 284 375,- Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem Pavlovice u Přerova 274, 751 11 Pavlovice        

u Přerova, IČ: 26550997, na projekt Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna, ve výši 

34 000,- Kč. 
 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu. Termíny realizace aktivit, které se měly dle žádosti o dotaci uskutečnit z části nebo 

zcela v době státem vyhlášených omezujících opatření v souvislosti s šířením nemoci COVID-

19, lze dohodnout odlišně, avšak pouze pokud se tyto aktivity uskuteční v době stanovené        

v odstavci 14 schváleného Programu. 

 

2. neschvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2020 (Program) poskytnutí dotace 

níže uvedeným žadatelům na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 AJORODINKA mateřská škola o.p.s., se sídlem Želatovská 2617/12, Přerov            

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 02590425, na projekt Živá zahrada, ve výši 11 000,- 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 

Environmentálně zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov, ve výši 

23 100,- Kč. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

459/12/9/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020 k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020                   

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – v důvodové zprávě bod 4) akce s výjimkou do 02:00 hodin na okresní výstavu drobného 

zvířectva a exotického ptactva a Celostátní výstava mladých králíků a Celostátní výstava mladé 

drůbeže s doprovodnou expozicí holubů. Neví, jak ve 2 hodiny ráno bude na ty holuby vidět. Přikláněl 

by se k tomu, aby tyto dvě akce byly povoleny pouze do 24 hodin s ohledem na blízkou obytnou 

zástavbu. Je to protinávrh. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 13 pro, 1 proti, 14 se zdrželo, 2 nepřítomni (Ing. 

Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan 

Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 22 pro, 6 se zdrželo, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 

omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

460/12/9/2020 Balíček pomoci po zotavení po pandemii COVID-19 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Horký, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se dalším přechodným 

snížením nájemného pro rok 2020 nájemcům z prostor sloužících podnikání v budovách         

ve vlastnictví statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1 k usnesení RM č. 

1321/35/7/2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR ze dne 12.3.2020 tak, aby došlo       

k dalšímu snížení z ročního nájemného pro rok 2020 v maximálně možném rozsahu, 

 

2. vyzývá nepřijalo návrh usnesení vyzvat soukromé pronajímatele nebytových prostor, aby 

dle svých možností prominuli, snížili nebo odložili nájemné od 1.4.2020 1.5.2020 do 

31.12.2020 všem nájemcům, kteří nemohli plně provozovat svou živnost v souvislosti              

s COVID 19, 

 

3. ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se možností vytvořit 

Program peněžité pomoci KORONA 2020 dle důvodové zprávy, 

 

4.   vyzývá Radu města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Teplo Přerov a.s., aby při 

splnění zákonných podmínek na základě řádné účetní závěrky stanovila podíl na zisku za rok 

2019, 

 

5.   vyzývá Radu města Přerova v působnosti valné hromady společnosti Technické služby města 

Přerova s.r.o., aby při splnění zákonných podmínek na základě řádné účetní závěrky stanovila 

podíl na zisku za rok 2019, 
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6.  vyzývá zástupce statutárního města Přerova v orgánech společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s., aby usilovali při splnění zákonných podmínek, resp. podmínek dle stanov na 

základě řádné účetní závěrky o stanovení podílu na zisku za rok 2019, 

 

7. 4. ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se možností osvobození 

či úlevy od povinnosti úhrady místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle Obecně 

závazné vyhlášky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v období 

červenec až září 2020. 

 

 

Diskuse: 

p. Ondrůj: 

Podpořil pana Horkého a také ostatní zastupitele k podpoře, protože podnikatelé, sport a kultura si to 

určitě zaslouží. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

O vyplacení dividend budou rozhodovat valné hromady. Tak jak řekla k opatřením k úsporám, tak ten 

záměr vyplatit dividendy rada už vyjádřila. Na červnovém zastupitelstvu společně s výsledky 

jednotlivých společností, které vlastní statutární město se zastupitelé doví i rozdělení zisku. 

Pan Horký zmínil města, která vyčlenila na podporu podnikatelů nějaké finance, ale ona by mohla 

zmínit města, která zastavila dotační program. My jsme to neudělali, dotační programy i dneska jsme  

schválili a říkáme, že pokud se akce v souladu se smlouvou do 31.12. neuskuteční, tak nám je musí 

vrátit. Už toto bere jako podporu těch kulturních, sportovních i jiných spolků. 

Podnikatelé se mohou zapojit do programu Antivirus, je program COVID 1, COVID 2 a chystá se 

COVID 3. Nevěřte médiím, když říkají, že je problém z nich prostředky získat. Vždy se ozvou ti, kteří 

jsou neuspokojeni. Buď podají žádost špatně, nebo něco dluží státu. 

Co se týká záborů veřejného prostranství, tak tam by byla také opatrná. Souhrnně by ho určitě 

nezrušila, protože je to jeden ze způsobů, jak zabránit prodlužování záborů při stavbách ve městě. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Poděkoval, že materiál předložili v souladu s jednacím řádem zastupitelstva. 

Dal protinávrh: hlasovat o návrzích společně. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

K bodu 2 usnesení – týká se pronajimatelů nebytových prostor výzvy SpP. Má před sebou tiskovou 

zprávu z 27. března, v které Piráti a SpP vyzývají ke zrušení nájmů, vyplacení dividend. Už to je 

trošku zavádějící. Má na pana Horkého otázku – jakým způsobem byli podnikatelé vyzváni z jejich 

strany, jak zněl ten dopis, protože v materiálu také vyzýváte soukromé podnikatele, ale součástí 

materiálu není, jak ta výzva má vypadat. Očekával by, že tam bude jmenovitý seznam, tak jak oni 

předložili na radě, co se týká městských nemovitých prostor. Zde by očekával seznam všech 

nebytových prostor, které slouží k podnikání, kde navrhujete tu výzvu uplatnit.  

Udělali seznam všech nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města a navrhli snížení nájmů na 3 

měsíce. 

Poznámky k bodům v tiskové zprávě – při jednání krizového štábu, následně ta výkonná složka 

spoustu těch věcí, které tam máte v těch bodech, splnila. To jste jistě zavnímal z tiskových zpráv 

krizového štábu. 

Dále ho zaujalo - jako podstatnou vnímá podporu pro občany města, aby dali přednost místním 

restauracím a obchodníkům před nákupy v nadnárodních řetězcích, jak sdělil pan Horký. Pane kolego 

Horký, v tomto jsme ve shodě. Jak toho, ale docílíte? V bodě, který se týká nebytových prostor, mu 

chybí seznam a jak ta výzva má vypadat a výsledek vaší práce od 27.3. do 27.4. jak Piráti a SpP 

s touto výzvou naložili a jaké mají výsledky. Poděkoval za odpověď.  

 

Ing. arch. Horký: 

Poděkoval krizovému štábu za to, že se inspiruje a poskytoval poměrně promptně pokyny a konal. 

Očekávání, která mají, jsou vysoká a obává se, že ne každý pronajimatel poslechne. Nikdo nemůže 
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disponovat soupisem pronajimatelů ani částkou, za kterou pronajímají svou nemovitost, aby uvážil, 

jestli je smysluplné snižovat nájem, nebo nikoliv. Tato výzva, tak jak je formulovaná v bodě 2 

usnesení, nejedná se o dopis, který bychom individuálně zasílali, je to výzva, která slouží třeba ke 

zveřejnění v tiskové zprávě na stránkách města. Není v silách a je zbytečné zatěžovat úřad, aby zasílal 

stovky dopisů. Výzva zní tak, jak je formulováno v bodě 2 usnesení. Je to jakýsi morální apel. Je si 

vědom toho, že nemají žádnou sílu jak přimět soukromé pronajímatele, aby snížili cenu. To je na 

jejich individuální domluvě. Dnes v ulicích města byla nejdelší fronta právě před second handy. 

Zábory veřejného prostranství – nejedná se o úplné zrušení, pouze na 3 měsíce. Vyšlo by to na 

červenec, srpen a září, a to je snesitelné.  

 

Ing. Střelec: 

Body 4, 5, 6 usnesení jsou zbytečné, protože na začátku zasedání bylo deklarováno, co se týká vedení 

města, že návrhy typu stažení dividend realizovány budou. To je jenom apel. 

On jako jednatel společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. bude toto předkládat. 

Nějaké podíly na zisku budou stanoveny, ale za Technické služby sdělil, že investují nemalé 

prostředky a také budou muset z něčeho investovat. Tak aby někoho nepřekvapilo, že se tam stanoví 

nějaké podíly a pak jsme tady diskutovali, jestli to bylo málo, nebo moc. 

Dal protinávrh: hlasovat po jednotlivých bodech. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud to zastupitelstvo schválí, tak se budou moci Technické služby přihlásit do programu a požádat      

o dotaci. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

K panu Horkému - na minulém zastupitelstvu byli překvapeni pěknou prezentací, kterou ale nedostali 

dopředu, z vaší autorské dílny. 

V rámci zasedání krizového štábu nikdy nebyla inspirace v nějakém jejich zdroji. Je to opravdu velmi 

neseriózní a přiživování se na tom, co se děje na krizovém štábu. Poděkoval všem těm organizacím, 

které jim pomáhají, minimálně Charita, Sportoviště nebo vietnamská komunita, která nezištně 

pomáhá, šije roušky. Nezaznamenal, že by SpP s Piráty přišli s nějakou reálnou pomocí a teď se 

dovolávat, že přispěli dobrou radou, to je takový malý hyenismus. Ve středu se koná další krizový 

štáb, tak je zvědav, jestli přiloží ruku k dílu.  

 

Ing. arch. Horký: 

Reakce na pana Střelce – při zadávání materiálu mu nebylo známo, jaká je dohoda na výplatě 

dividend. Má pravdu. Body 4, 5 a 6 usnesení stáhl. 

K inspiraci krizového štábu – z toho, jak to pan Zácha říkal a on to tak zinterpretoval, že jste si to 

přečetli a pak jste splnili ty body nebo se nějak inspirovali, nebylo to myšleno, že vám to posíláme a 

vy to plníte. To v žádném případě. Jenom z té interpretace pochopil, že jste si to třeba přečetli a třeba 

vám to přišlo jako dobrý nápad. Ta reálná konkrétní pomoc - Piráti tisknou na 3D tiskárnách ochranné 

štíty a rozváží je. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Bere to tak, že Piráti a SpP se právě inspirovali, co se týká usnesení rady a usnesení krizového štábu. 

To už se potom přetahujeme a to není důstojné pro jednání tohoto zastupitelstva.  

 

Ing. Střelec: 

Stáhl svůj protinávrh hlasovat po bodech. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Kouby: 25 pro, 3 se zdrželi, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. 

Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. 

Slováček). 
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Hlasování o původním usnesení bez bodů 4, 5 a 6: 12 pro, 1 proti, 15 se zdrželo, 2 nepřítomni (Ing. 

Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan 

Pospíšilík, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů           

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

 

 

Diskuse: 

Paní Tomaníková: 

 Obrátili se na ni občané z ulice Bayerové a Trávníku, kde jsou přeplněné kontejnery na textil.  

Chtěla by vědět, jestli firma, která je k tomu určena, má stanovené ve smlouvě termíny, kdy 

mají obsah vyvážet. Chtěla by kopii smlouvy, nebo informaci, jak je zajištěno. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bude písemná odpověď. 

 

 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

 První bod je inspirován vyjádřením paní Novotné a pana Záchy, kteří tvrdí, jak úředníci           

a magistrát tvrdě pracovali. Pokud ví, tak úřední hodiny byly omezeny na 6 hodin týdně. 

 Citoval z dopisu, který pan Zácha poslal všem zastupitelům 25. dubna. Byl zřejmě směřován 

k dehonestování kolegyně zastupitelsky Netopilové, ale podle něj se dotýká práce všech 

učitelů. V souvislosti s dopisem se zeptal pana Záchy, co má proti učitelům. Opravdu ho 

nenapadá, že i učitel z domova pracuje? 

Pro občany města, opravdu si myslíte, že největším hrdinou boje proti coronaviru  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Poděkoval za příspěvek, občan vyčerpal 2 minuty. Připomínka, aby se zastupitelé obraceli na sebe 

prostřednictvím předsedajícího, platí i na vystupující občany. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Občan řekl, že provoz magistrátu byl omezen po stránce omezení úředních hodin. On je přesvědčený, 

že úředníci pracují i mimo úřední hodiny. 

Občan citoval z mailu slovní spojení z bezpečí domova. To je ta pointa, bezpečí domova versus práce 

v terénu, kde se může vyskytovat nějaké zvýšené riziko. 

 Není součástí vedení TJ Sokol Přerov, tak byl pověřen, aby za ně poděkoval za schválení 

dotace. Založili si veřejnou sbírku, kde lze přispívat na rekonstrukci podlahy. Zaregistroval, že 

i někteří zastupitelé takto učinili a za to patří díky. 

 

 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

 Reakce na paní Tomaníkovou – problém se svozem textilu v Přerově. Několikrát urgovali 

svozovou firmu. Oni vyprázdnili pouze část a další svoz nejproblémovější lokality je přislíben 

na 28. dubna.  

 Reakce na občana Čechála – pokud chtějí zveřejňovat jeho mailovou korespondenci a dávat ji 

do médií, tak jak udělali, on se za to nestydí. Poprosil, aby ale zveřejnili celou korespondenci, 
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jak začala od pana zastupitele Pospíšilíka na téma účast a neúčast na zastupitelstvu a jeho 

svolání. 

 Na obhajobu kolegů úředníků – byli jsme jedno z mála měst, kde úřad měl otevřeno pondělí, 

středa v úřední hodiny a to v těch nejvypjatějších dobách, kdy se nevědělo, co koronavir 

způsobí. Nebyly ani instalovány přepážky, byly jen roušky a hygienické prostředky a ty fronty 

na náměstí TGM jste viděli. Jezdili sem občané nejen z města Přerova, ale i z okolních obcí a 

měst. Naopak byste měli pochválit. 

 Distancuje se od toho, co se mu snaží vložit do úst, že paní kolegyně je doma na 100 % platu 

neznamená a nikdy to neřekl, že nepracuje. Pořád to srovnával se zasedáním zastupitelstva. 

Zastupitelstvo bylo řádně a včas svoláno podle toho, jak dovolilo usnesení vlády. Sedíme tady, 

a to co občan se tady snaží aplikovat, tak prosí, pokud to bude zveřejňovat, tak celou diskusi. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To, jakým způsobem magistrát fungoval až do dnešního dne v době krize, si zaslouží veliký respekt. 

Byli jsme jediné město v Olomouckém kraji, které mělo otevřené pořád, i když to nemělo přikázané. 

 

 

 

 

MUDr. Trhlík: 

 Když pan Kouba pochválil předložený návrh pana Horkého a Pirátů, tak se skoro lekl, že bude 

pochválen návrh opozice. Bohužel se tak nestalo. Myslí, že je to poměrně zásadní vzkaz 

veřejnosti, že tento balíček pomoci byl zase odhlasován proti. Nerozumí tomu. Protože tam 

nic konkrétního nebylo. Proč se tak stalo? Nechápe. 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Byl by rád, kdyby mohli pro příští zasedání zastupitelstva zajistit vzdálený přístup zastupitelů, 

kteří se nemohli, nebo měli zakázáno se zastupitelstva zúčastnit. Technicky to zcela jistě 

umíte. Takto bychom mohli dělat i jednání, pokud se někteří nemohou, nebo nechtějí osobně 

setkat. Nechápe tu nevůli.  

Pokud bude zastupitelstvo nuceno probíhat v tomto formátu ještě někdy příště, zajistěte 

prosím, přítomnost kamer v předsálí, abychom na ty co hovoří, viděli. Respektive v malém 

sále, ne v předsálí.  

 Dotaz – docela ho zaskočilo přímé zadání zakázky projektantům, nicméně, pokud chceme 

nechat projektovat dopravní kancelář rekonstrukcí domu v památkové zóně, není si jistý tím, 

že je to dobré rozhodnutí. Obává se, že budou mít velký problém s památkáři.  

 V souvislosti s tím ho napadá, jestli tato kancelář dostane také zakázky na kompenzace 

v Dluhonicích. Je to docela nasnadě, jsou hodně blízko radnice. Dotaz - kolik projektantů jste 

oslovili a proč byl vybrán právě tento? Myslí, že tato kancelář získává poměrně značnou část 

projekčních zakázek a jakkoliv je dobrá biodiverzita v přírodě, je dobrá i mezi projekčními 

kancelářemi.  

 Bude také rád, když si kolegové před jednáním zastupitelstva vypnou své mobilní telefony.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Odpověď panu Horkému – tato projekční kancelář byla vybrána, protože chceme požádat        

o dotaci v rámci ITI Olomoucké aglomerace a podmínkou dotace je, abychom měli 

projektovou dokumentaci hotovou do konce měsíce srpna. Pokud chceme na dotaci dosáhnout, 

tak je to opravdu jediná projekční kancelář, která nám byla schopná garantovat, že to v srpnu 

bude hotové. Jestli budou pro město pracovat i na jiných projektech teď samozřejmě říct 

nemůže. Předpokládá, že se budou i nadále do zakázek hlásit. 

 Nevůle konat zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference – předpokládá, že je to 

zase jen divadlo, na to odpovídal několikrát. Technicky to schopni realizovat jsme, prakticky 

si neumí představit, jak by 35 zastupitelů jeden po druhém hlasovalo ke každému materiálu. 
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Neumíme zajistit, aby všichni hlasovali najednou. Pokud by každý zastupitel měl 4 vteřiny na 

hlasování, tak s tím řádným programem, který jsme měli bez doplňujících hlasování, by jenom 

hlasování trvalo 2 hodiny a 10 vteřin.  

 

Ing. arch. Horký: 

Nemluvil o tom, že by celé zastupitelstvo mělo zasedat virtuálně. Mluvil o tom, aby bylo umožněno 

zastupitelům, kteří nemohou nebo nechtějí se fyzicky zúčastnit, tak aby se zúčastnili formou 

videokonference. To máme tady třeba 6 lidí. Ne 35 lidí. 

Ještě měl dotaz, kolik projekčních kanceláří jste oslovili.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

I kdyby nepřítomných zastupitelů bylo 6, stejně by museli hlasovat jeden po druhém, nemohli by 

hlasovat současně s námi. 

Neví, kolik bylo osloveno projekčních kanceláří. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zaujalo ho prohlášení pana Horkého, že zastupitelé, kteří nemohou, nebo se nechtějí zúčastnit. To 

jako, že nechci přijít do práce? Rozumí tomu, když má někdo objektivní překážku, že se nemůže 

účastnit třeba z důvodu vyšší moci, například nařízená karanténa. Ale dvakrát za sebou zopakovat 

nemohou nebo se nechtějí zúčastnit, to ho opravdu zarazilo. 

 

 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

K panu primátorovi, který tady dnes několikrát nechápal, tak jedno vysvětlení – úzká většina je 

například většina 18 zastupitelů z celkových 35 zastupitelů.  

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

Pokud říká, nemohou nebo nechtějí, tak osobně chápe obavu některých zastupitelů, že se nechtějí 

z důvodu obav o své zdraví zúčastnit. On to neobhajuje, ale chápe. Nemusí ho pan Navařík opravovat, 

jaké používá výrazy ve svém projevu.  

 

 

 

461/12/9/2020 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 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 nepřítomni (Ing. Hrabina, Ing. Symerský), 5 omluveno (Mgr. Netopilová, Mgr. 

Bc. Václavíčková, RSDr. Nekl, pan Pospíšilík, MUDr. Slováček). 
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10. ZÁVĚR 
 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 12. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 27. dubna 2020     

ve 20.00 hodin. 

 

 

V Přerově dne 27. dubna 2020 

 

 

                                                                                                          Ing. Petr Měřínský                                                                                        

                                                                                             primátor statutárního města Přerova                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Michal Zácha 

                                                                                      náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

                                                                                                    JUDr. Vladimír Lichnovský 

                                                                                                člen Zastupitelstva města Přerova  

  

 


