
1 

 

Z Á P I S 

z 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 8. června 2020 

 

PROGRAM: 

 
1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 12. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  12. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 79/1 a části 
pozemku p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 356 a p.č. 357 
oba v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 5300/1 v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.1.4 Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke 
smlouvám o budoucích smlouvách kupních, které uzavřely 
statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost 
Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující 
na převod pozemků p.č. 6505/42 a p.č. 6505/36, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.1 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 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku  p.č.  4929/2  v k.ú.  Přerov 

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 oba v k.ú. 
Žeravice. 

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky                                                                          

p. Zácha 

3.2.5 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – částí  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 208/5  v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

3.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části 
pozemku p.č. 3805/7 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

3.3.4 Bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. 
Přerov do majetku statutárního města Přerova 

p. Zácha 
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3.3.5 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov – komunikace  na  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.6 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 
4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 
Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 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. 65/43 v k.ú. 
Vinary u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

3.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 
386/22 oba v k.ú. Lověšice u Přerova prominutím povinností (dluhu) 
osobám povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

3.6.3 Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. 
s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. 
etapa“ 

p. Zácha 

3.6.4 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální 
služby města Přerova, p.o. 

p. Zácha 

3.6.5 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku 
p.č. 6634 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.7.1 Územní energetická koncepce primátor 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2019 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 Ing. Mazochová 

5.2 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2019 

Ing. Mazochová 

5.3 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Mazochová 

5.4 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení  Ing. Mazochová 

5.5 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/1609/2019 se 
subjektem PiTV StarMedia s. r. o. na výrobu tří dvanáctidílných 
publicistických seriálů 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce 
žst. Přerov, 2. stavba 

primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 
jím zřízených příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o 
centralizovaném zadávání  

Ing. Mazochová 

7.2 Redigitalizace kina Hvězda Ing. Mazochová 

8. Školské záležitosti  

8.1 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; 
Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských 
obvodech spádových základních škol na území města Přerova 

Mgr. Kouba 

8.2 Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol 
ve vztahu k médiím“ 

Mgr. Kouba 

9. Různé  

9.1 Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění pozdějších předpisů 

primátor 
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9.2 Poskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, 
Komenského 29 

primátor 

9.3 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2020 

primátor 

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

primátor 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 

 
 

Přítomni:       

 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

 

Omluven:        Ing. Michal Symerský 

       

      

Hosté:      dle předložených prezenčních listin 

 

 

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

a ve smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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

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

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

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

přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu ze zasedání.  

Zasedání bylo řádně a včas svoláno. 

 
Ing. Prachař 

Navrhl doplnění programu o revokaci nákupu T.G.M. 16, který byl schválen na minulém zasedání ZM 

dne 27.4.2020, a rovněž tak záměru nákupu tenisové haly Spartaku z důvodu omezení rozpočtu. 

 

Ing. arch. Horký 

Má za to, že zastupitelstvo již schválilo smlouvu, nikoliv záměr nákupu, aby návrh usnesení byl 

správně. 
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primátor Ing. Měřínský 

U T.G.M. 16 je nákup, u haly Spartaku je záměr. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Upřesnil, že by mělo jít o revokaci usnesení úplatného převodu budovy T.G.M. 16 a záměru úplatného 

převodu tenisové haly Spartaku, ale to by mělo být přesně rozepsáno. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Upřesnila, že o žádném omezení investic nikde nemluví, ale hovoří o časovém odsunu. 

 

 

462/13/1/2020 Zahájení, schválení programu 13. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. června 2020, 

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla a Mgr. Helenu Netopilovou za ověřovatele zápisu                

13. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Prachaře - doplnění programu: 15 pro, 8 proti, 9 se zdrželo, 3 nepřítomni 

(JUDr. Lichnovský, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík) 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 28 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 3 nepřítomni (JUDr. 

Lichnovský, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík) 

 

 

 
 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

463/13/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od  12. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(36. schůze Rady města Přerova konané dne 30.4.2020, 37. schůze Rady města Přerova konané dne 

14.5.2020, 38. schůze Rady města Přerova konané dne 28.5.2020). 

 

DISKUSE: 

  

RSDr. Nekl 

 

Informoval, že Ing. Symerský se omlouvá z dnešního zasedání z důvodu nemoci. 

 

Podal informaci o provedených kontrolách Kontrolním výborem, které proběhly od posledního 

zasedání zastupitelstva. Byly uzavřeny 2 kontrolní akce – kontrola veřejné zakázky „Celková oprava 

elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a Na Hrázi 34 – bylo 
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konstatováno, že zakázka splňovala všechny náležitosti zakázky malého rozsahu. Druhé šetření bylo 

na základě plánu kontrol KV – „oprava podlah II. poschodí ZŠ Velká Dlážka“ – nebylo shledáno 

pochybení ani žádné nesrovnalosti. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Symerský), 2 nepřítomni (JUDr. Lichnovský, MUDr. 

Trhlík) 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

464/13/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerova  - pozemku p.č. 79/1 a části 

pozemku p.č. 80 oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova –   pozemku  p.č. 79/1 zahrada o výměře 

247 m2 a části pozemku p.č. 80 trvalý travní porost o výměře cca 520 m2 oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 2 nepřítomni (JUDr. Lichnovský, MUDr. Trhlík) 

 

 

465/13/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerov - pozemků p.č. 356 a p.č. 357 oba 

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 356 zastavěná plocha a 

nádvoří o výměře 58 m2 a pozemku p.č. 357 zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 73  m2 oba v k.ú. 

Přerov. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský), 2 nepřítomni (JUDr. Lichnovský,    

MUDr. Trhlík) 

 

 

466/13/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci        

z vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 5300/1      

v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný 

převod části pozemku p.č. 5300/1 ost. pl., manipulační plocha o výměře cca 500 m2 v k.ú. Přerov        

z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 2 nepřítomni (JUDr. Lichnovský, MUDr. Trhlík) 

 

 

467/13/3/2020 Záměry statutárního města Přerova – uzavření dodatků ke smlouvám 

o budoucích smlouvách kupních, které uzavřely statutární město 

Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech 

Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující na převod 

pozemků p.č. 6505/42 a p.č. 6505/36, oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 22.12.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13.12.2018, uzavřely 

statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o., IČ 28190882, se sídlem V Celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

jako budoucí kupující na převod pozemku p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2 v k.ú. 

Přerov za kupní cenu ve výši 17.226.990,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s 

právními předpisy platnými a účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o 

daň z přidané hodnoty, na jehož základě by mělo dojít ke změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí 

smlouvě kupní tak, že závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující 

nevyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do šesti let 

od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

smlouvě kupní, kterou dne 10.7.2018 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o., IČ 28190882, se 

sídlem V Celnici 1034/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, jako budoucí kupující na převod 

pozemku p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 v k.ú. Přerov za kupní cenu ve výši 

1.493.910,- Kč (tj. 495,- Kč/m2), která bude v souladu s právními předpisy platnými a 

účinnými v době uzavření kupní smlouvy případně navýšena o daň z přidané hodnoty, na 

jehož základě by mělko dojít ke změně čl. 3.5 smlouvy o budoucí smlouvě kupní tak, že 

závazek uzavřít kupní smlouvu zanikne v případě, že budoucí kupující nevyzve budoucího 

prodávajícího k uzavření kupní smlouvy podle čl. 3.2 smlouvy do čtyř let od účinnosti 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

DISKUSE: 

  

Mgr. Netopilová 

Připomenula, že tento materiál se projednával a odsouhlasoval ještě v minulém volebním období a 

celá věc se jevila nadějně pro nové pracovní příležitosti pro přerovské občany, proto ji tento materiál 

velice zarazil. Podle ní je materiál nepřehledně napsaný a je zbytečně dlouhý. 

Dle informací zjistila, že se ve firmě Pnattoni změnilo personální obsazení a zeptala se, jestli zástupci 

firmy nepřijedou na toto zastupitelstvo, když se jedná o jejich firmě. Velmi ji překvapilo, že vůbec 

nebyli obeznámeni o tomto záměru s vědomím, že vše jede dál. 

Podotkla, že není nijak zainteresovaná, zaujalo ji to, protože okolo toho byla spousta příprav ještě 

v tom minulém volebním období. 

Z materiálu vyčetla, že vinou různých zdržení byla sdružení jako Krajina Dluhonice a ještě jeden 

spolek, ale že jinak firma nějakým způsobem postupuje dál. 
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primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že pro něj je zarážející, že firma má prodlouženou smlouvu o 4 roky a fakticky neodpoví 

na vyzývací dopis, na který měla odpovědět na konci minulého roku, a tváří se, jakože je všechno 

v pořádku. 

 

Ing. Prachař 

Upřesnil, že by tam neměly být sklady, ale že by tam měl sídlit Olympus, který dnes staví své nové 

provozovny na Lipenské ulici, a měl tam sídlit Ardon. Co se týká celého záměru, tak existuje platné 

zjišťovací řízení, jako nahrazující posudek EIA, existuje prověření napojení na sítě kanalizace a plyn.  

Hodnotí tento materiál velmi kladně, protože nemá cenu blokovat 35 ha pro budoucí rozvoj v době, 

kdy město nezažívá úplně nejlepší časy z hlediska možného zaměstnávání lidí. Čím dříve se tento 

strategický pozemek nabídne serióznímu investorovi, tak tím lépe. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Potvrdil shodu s panem Prachařem, že 4 roky je dlouhá doba. Kolegyni Netopilové sdělil, že je pravda, 

že to začalo v minulém volebním období, ale i v tomto volebním období už prodlužovali smlouvu o 

další 2 roky (13.12.2018). Ani v r. 2018 na zastupitelstvu nebyli a věděli o projednávaném materiálu. 

Zopakoval, že 13.11.2019 byla firma vyzvána k tomu, aby reagovali, proč se nic neděje, proč 

nekomunikují a jaký je další postup a jejich záměr s těmito pozemky, dodnes se neozvaly. 

Město Přerov nechce odmítnout jakéhokoliv developera, potažmo investora nebo stavebníka. 

Přichází s návrhem usnesení, aby se 35 ha uvolnilo a bylo schopno nabídnout někomu, kdo sem přijde 

a namísto slibu investiční záměr vykoná. 

 

p. Pospíšilík 

Navázal na paní zastupitelku Netopilovou – zaráží ho, že v tak zásadním projektu město komunikuje 

jednou za čas, jednou za několik měsíců dopisem. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Na rozdíl od p. Pospíšilíka se domnívá, že pokud by byl investor seriózní, tak by bylo jeho zájmem 

tuto komunikaci nějakým způsobem eskalovat a snažit se domlouvat. Město Přerov bylo poslední, kdo 

krok udělal, pokud se investor neozval, tak si myslí, že je to chyba investora, a ne města Přerova. 

 

Mgr. Netopilová 

Řekla, že je to přece i zájem města Přerova, aby se něco dělo v této oblasti. Nezažila zde, že by šlo 

něco jako po másle od doby nápadu, projektu až po zhotovení v krátké době. 

Diví se, že město nebylo aktivnější a doufá, že oblast není připravena pro někoho. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neví, co by řekl na tento myšlenkový pochod. Kdyby byl partner seriózní, tak s ním město jedná. 

 

Ing. Prachař 

Doplnil, že společnosti, které napadly zjišťovací řízení, které je platné a vydané krajským úřadem, se 

jmenují Egeria a Krajina Dluhonice. Jsou to ty samé firmy, které dnes napadají ve spolupráci s Dětí 

země dokončení dálnice kolem Přerova. 

 

p. Pospíšilík 

Myslí si, že investor, který chce investovat na území města Přerova by měl být podporovaný a mělo by 

se o něho více zajímat. 

Na rozdíl od pana Prachaře si myslí, že pokud sem přijde jiný investor, tak zase Děti země tuto stavbu 

napadnou. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Doporučil zastupitelům se podívat do historie, jak Panattoni působí v Plzni, jak plzeňské zastupitelstvo 

rozhodlo v obdobném materiálu.  
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Upřesnil, že Panattoni není investor, ale klasický developer. Není pravda, že město nekomunikuje, 

jednání proběhla. 

 

Ing. T. Dostal 

Konstatoval, že když se vypíše nová výzva, tak samozřejmě firma Panattoni se může přihlásit znovu. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal o bližší informaci k vypsání nové výzvy, jak zmínil pan Dostal. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Zopakoval, že je potřeba najít nového investora a paní Netopilové řekl, že to není pro nikoho určeno, 

nikdo to nemá přislíbeno. Vyzval zastupitele k pomoci najít nového seriózního investora. 

 

Ing. arch. Horký 

Pochopil, že se žádná výzva zatím nepřipravuje tak, jak zmínil p. Dostal, že by byla nějaká vypsána. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomni (MUDr. Trhlík) 

 

 

 

468/13/3/2020 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.,  bytem  *** a H.P., bytem ***  

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. 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky 

výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 166 a částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162, 

p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 označené geometrickým plánem č. 546-101/2007 

jako pozemky p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků při zohlednění územní 

studie veřejných prostranství místní části Kozlovice a zachování přístupu k zahradám 

rodinných domů severně od předmětných pozemků. 
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DISKUSE:  

  

náměstek primátora p. Zácha 

Materiál byl předložen ve dvou bodech, ale po dnešním doručení pošty na odbor majetku přišla další 

žádost na úplatný převod daných pozemků – na jeden pozemek jsou 2 zájemci, proto přednesl nový 

návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky 

výběrového řízení na prodej pozemku p.č. 166 a částí pozemků p.č. 151, p.č. 152, p.č. 157, p.č. 162, 

p.č. 163, p.č. 167/1, p.č. 167/2 a p.č. 168, p.č. 170 označené geometrickým plánem č. 546-101/2007 

jako pozemky p.č. 167/1, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 152/6, p.č. 152/5, p.č. 157/3 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků. 

 

Ing. Hrabina 

V tomto případě nový návrh pana náměstka akceptuje, ale má technickou poznámku, aby při 

výběrovém řízení byl využit odhad nezávislého odhadce nikoliv rodinného příbuzného jednoho 

z žadatelů. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal o krátkou prezentaci, která zobrazuje mapu pozemků ve vlastnictví města. V materiálu je 

uvedeno, že ve své době nebylo možné tuto lokalitu zasíťovat inženýrskými sítěmi, protože tam byl 

pozemek, který patřil státu a nedařilo se jej 9 let převést, což se ale v r. 2019 podařilo. Proto se ptá, 

proč zde město nezbuduje inženýrské sítě, aby to zohlednilo v ceně pozemků. Proto se zeptal, proč se 

nepokračuje v záměru, který byl v r. 2006 a nenabídnou se pozemky zasíťované, ideálně v souladu 

s územní studií veřejných prostranství, která je na tuto oblast zpracována. 

Komunikoval s vlastníky zahrad rodinných domů, které sousedí přímo s touto lokalitou, kdy se 

obávají, že ztratí přístup ke svým zahradám.  

Myslí si, že by bylo dobré, aby to bylo ve vyhlašovaném výběrovém řízení zohledněno, proto doplnil 

návrh usnesení:  
při zohlednění územní studie veřejných prostranství místní části Kozlovice a zachování přístupu k 

zahradám rodinných domů severně od předmětných pozemků. 

 

 

Hlasování o novém znění návrhu na usnesení s doplněním Ing arch. Horkého: 25 pro, 1 proti, 8 se 

zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

469/13/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku  p.č.  4929/2  v k.ú.  Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4929/2 ost. 

plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do 

vlastnictví společnosti FUDENCIA s.r.o., se sídlem  Přerov I-Město, Blahoslavova 76/12, IČ 

29385385, za cenu v místě a čase obvyklou ve výši  23.500,-Kč (bez DPH). 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 
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470/13/3/2020 Úplatný převod  nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1435 a pozemku p.č. 1436 oba v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1436 zastavěná 

plocha nádvoří o výměře 13 m2 a pozemku p.č. 1435 zahrada o výměře 50 m2 oba v k.ú. Žeravice z 

majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana D*** Ž***, bytem *** Přerov I-Město, 750 02 

Přerov za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 20.000,- Kč. 

Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku p.č. 1436 za období od 

1. 8. 2016 do 14. 7. 2017 ve výši 14 Kč/m2 a za období od 15. 7. 2017 do doby právních účinků vkladu 

práva dle této kupní smlouvy ve výši 23,- Kč/m2/rok.  

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

471/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky                                                                          

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 684/5 ostatní plocha o výměře 103 m2 v k.ú. 

Penčičky z majetku statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví paní J*** 

R***, bytem *** k id ½ a pana P*** G***, bytem *** za kupní cenu ve výši 20.600,- Kč - 

cena v místě a čase obvyklá.  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 684/2 ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 

349-147/2019 označené jako pozemek p.č. 684/6 ostatní plocha o výměře 73 m2 v k.ú. 

Penčičky z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní A*** R***, bytem *** za 

kupní cenu ve výši 14.600,- Kč - cena v místě a čase obvyklá.  

 

DISKUSE:  

  

p. Pospíšilík 

Přimluvil se k tomu, aby byl pozemek odprodán. 

 

Ing. arch. Horký 

Konstatoval, že na návsi by to byl jediný prostor předzahrádky, který by tam vznikl, ostatní domky na 

návsi navazují na veřejná prostranství. Momentálně není zpracována studie, jak má náves vypadat a 

tímto budou jakékoliv záměry zablokovány.  

Myslí si, že není překážkou užívání tohoto pozemku, když bude patřit i nadále městu, do doby než se 

bude vědět, jak s daným pozemkem v rámci celého urbanismu návsi naložit. 

Proto podal protinávrh na neschválení tohoto úplatného převodu. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Těžili z vyjádření historicky odboru koncepce a strategického rozvoje, kdy v r. 2017 rada města 

uložila odboru pořídit územní studie veřejných prostranství řešící návsi těchto místních částí, jako jsou 

Čekyně, Dluhonice, Penčice, Lýsky, Vinary a Žeravice. Odbor koncepce postupoval dle vnitřního 

předpisu č. 16/2016 Zásady postupu a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který 

však musel být zrušen. Rada města Přerova dne 13.7.2017 vzala na vědomí tuto informaci o 
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pořizování územní studie veřejných prostranství, kdy předmětem byly tyto místní části a rozhodla o 

tom, že již nebude vypsána nová výzva k podání nabídky, takže studie dál nepokračovala. 

Nyní je zde žádost majitelů rodinných domů. Zopakoval, že na návsi i po tomto úplatném převodu 

zůstane část volná. 

 

Ing. arch. Horký 

Je přesvědčen, že zbudovat si tam nějaké zázemí je možné i na pronajatém pozemku, vlastnictví není 

bezpodmínečně nutné. Je pravda, že v r. 2017 se nepodařilo vybrat zhotovitele a po třetím marném 

pokusu se už nadále nepokračovalo, protože skončily dotace na studie veřejných prostranství. Tato 

studie byla nákladná, a protože tam tenkrát nebyly konkrétní záměry, tak se v tom nepokračovalo. 

Nechce to blokovat donekonečna, proto by se na náves mělo podívat architektonicko urbanisticky.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Dle něj tyto pozemky nijak významně nezasahují do návsi, ani ji nijak neomezují. Nevidí v tom žádné 

omezení nějakého budoucího urbanistického rozvoje této oblasti a naopak nevidí důvod, proč by 

neměli žadatelům vyhovět. 

 

Hlasování o protinávrh Ing. arch. Horkého: 7 pro, 9 proti, 18 se zdrželo, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 28 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

472/13/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 1250 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1250 ostatní 

plocha o výměře 954 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého 

kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, IČ: 60609460. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

473/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 998 a p.č. 1001 oba v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 998 orná půda o 

výměře cca 64 m2 a pozemku p.č. 1001 orná půda o výměře 29 m2 oba v k.ú. Žeravice. z majetku 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů ***M*** S*** a ***. M*** S***, bytem 

*** za kupní cenu ve výši 26.000,- Kč včetně DPH  

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

 



12 

 

 

474/13/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

částí  pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 2883/1 ost. 

pl., ost. komunikace o celkové výměře cca 71 m2 v k.ú. Přerov, jehož skutečná výměra bude upřesněna 

geometrickým plánem,  mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společností DA Trávník 

s.r.o., se sídlem Roztoky, Nádražní 1640, IČ 06474063 jako kupujícím za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 1.240,-Kč/m2. V případě, že bude převod podléhat dani z přidané hodnoty, bude 

kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a společností DA Trávník s.r.o., se sídlem Roztoky, Nádražní 1640, IČ 

06474063 jako budoucím kupujícím.  

 

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy k uzavření kupní 

smlouvy budoucím kupujícím budoucímu prodávajícímu, která bude budoucímu prodávajícímu 

doručena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vydaného příslušným stavebním 

úřadem budoucímu kupujícímu k provedení stavebních úprav budovy č. p. 1117 (Trávník 30), jejichž 

realizace umožní užívat tuto budovu k poskytování registrované sociální služby - domova se zvláštním 

režimem dle ust. § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

nejpozději však do 25.6.2021. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

475/13/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 208/5  v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova 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. 208/5, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 
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476/13/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 3805/7 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 3805/7 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 6895-8/2019 označené jako 

pozemek p.č. 3805/10 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Přerov z majetku 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 – části 

pozemku p.č. 3805/7 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 6895-8/2019 označené jako 

pozemek p.č. 3805/10 ostatní plocha o výměře 100 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s 

příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

DISKUSE:  
 

Ing. arch. Horký 

S převodem a získáním tohoto pozemku do vlastnictví města souhlasí, ačkoliv nechápe, proč zbývající 

zeleň a veřejná prostranství nechce stát tímto způsobem převést. 

Proto se zeptal, jak pokračují jednání o převodu zbývajícího kusu pozemku 3805/7. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Informoval, že s panem primátorem jednali asi 2x s majiteli daného pozemku, kteří se ptali, jaký je 

další záměr statutárního města Přerova v dané lokalitě. Bylo jim sděleno, že jedním z jejich záměrů na 

využité tohoto pozemku by byla možná výstavba supermarketu Penny, což samozřejmě nesplňuje 

v dané lokalitě ani požadavek na parkovací místa, a s tímto byla jednání ze strany města přerušena. 

Majitel pozemku další záměr nepředložil. Ptali se jich, zda by byl z jejich strany možný úplatný 

převod do vlastnictví města Přerova, tak v této chvíli o tom neuvažují. 

 

Ing. arch. Horký 

Zopakoval, že měl na mysli zbývající kus pozemku patřící státu, který je pod bývalou vilou a není 

městu bezúplatně převáděn, ačkoliv je také veřejným prostranstvím a veřejnou zelení. Zajímají ho 

jednání se státem, nikoliv se soukromým vlastníkem. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bude zaslána písemná odpověď. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

477/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 214/3 a p.č. 214/4 oba v k.ú. Penčičky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 214/3 trvalý travní 

porost o výměře 1077 m2 a p.č. 214/4 zast.pl. o výměře 66 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku České 
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republiky, hospodaření se svěřeným majetkem vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Praha, Rašínovo nábř. 390/42 do majetku statutárního města Přerova za 

kupní cenu 485.000,- Kč. 

 

DISKUSE:  

  

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení, protože je logické, když je možné pozemek nabýt od 

ÚZSVM za danou cenu v daném areálu, tak by byl nesmysl tuto nabídku neakceptovat. 

 

Ing. Hrabina 

Upozornil, že v návrhu na usnesení mu chybí do majetku statutárního města Přerova. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Poděkoval za podnět, který se do návrhu na usnesení doplní. Sdělil, že stát si bohužel uděluje 

podmínky za jakou cenu. 

Ale upozornil, že pozemky jsou uvnitř areálu, proto nebude možné je využít ke zmiňovanému 

parkování. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

478/13/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 v k.ú. 

Přerov do majetku statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 7114-70/2020 označené jako pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha o 

výměře 428 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

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

majetku statutárního města Přerova. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 6691/1 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 7114-70/2020 označené jako pozemek p.č. 6691/6 ostatní plocha o 

výměře 428 m2 v k.ú. Přerov z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

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

majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

479/13/3/2020 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města Přerov 

– komunikace na pozemku p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova - komunikace vybudované na  pozemku v majetku statutárního města 

Přerova p.č. 2883/1 v k.ú. Přerov z majetku společností DA Care s.r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, 

náměstí 14. října 1307/2, IČ 01926519 za kupní cenu ve výši 10.000,-Kč včetně případného DPH v 

platné sazbě ke dni převodu nemovité věci. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím kupujícím a společností DA Care s.r.o., se sídlem Praha 5-Smíchov, náměstí 14. října 

1307/2, IČ 01926519 jako budoucím prodávajícím. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 2 

měsíců od doručení písemné výzvy k uzavření kupní smlouvy budoucím prodávajícím budoucímu 

kupujícímu, kterou budoucí kupující vyzve budoucího prodávajícího do 12 měsíců po splnění 

podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání dokončené předmětné stavby 

komunikace k uzavření kupní smlouvy. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

480/13/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 5176/50  a p.č. 5207/79 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 5176/50 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 a p.č. 5207/79 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 500 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví J***S*** bytem ***k 

id.1/8, M*** S***, bytem ***, k id 1/8, J*** S***, ***k id. 3/4 do vlastnictví statutárního 

města Přerova za cenu v čase a místě obvyklou 248 950,-Kč.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

      rozpočet        

po úpravě 

6409 

 

219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  240 633,7 * - 249,0 240 384,7 

3639 

 

 

530 Komunální služby a územní 

rozvoj j. n.  

 

4 892,8 * + 249,0 5 141,8 

 * počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

  

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál Finanční výbor doporučil ke schválení, je to cena obvyklá, určená znaleckým 

posudkem a navazuje na předchozí úkony v dané oblasti ze stran statutárního města. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 
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481/13/3/2020 Směna nemovitých věcí – částí pozemků p.č. 4221, p.č. 4219/1, p.č. 

4218/1 a p.č. 5096 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 4221 ostatní plocha  

o výměře cca 6  m2, části p.č. 4219/1 ostatní plocha  o výměře cca 23  m2, části p.č. 4218/1 ostatní 

plocha  o výměře cca 80  m2  a části p.č. 5096 ostatní plocha  o výměře cca 100  m2  v majetku 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6707/1 ostatní plocha  o výměře cca  3  m2  v  k.ú. 

Přerov ve vlastnictví společnosti  Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Praha-Stodůlky, Nárožní 

1359/1, IČ: 26178541, s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, směnná smlouva bude uzavřena na 

základě výzvy, po splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

"I/55 MÚK Přerov-Předmostí, Rozšíření chodníku a cyklostezky Velká Dlážka" a stavby "Propojení 

cyklostezky Velká Dlážka-Hranická", vyhotovení geometrického plánu na oddělení směňovaných 

částí pozemků, udělení souhlasu příslušného stavebního úřadu s dělením, popř. scelováním pozemků a 

za podmínky, že směňované části pozemků budou bez jakýchkoli právních vad, zejména bez zatížení 

zástavním právem smluvním, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí směnné smlouvy. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 

 

 

482/13/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 65/43 v k.ú. 

Vinary u Přerova prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z 

předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

pozemku p.č. 65/43 ostatní plocha o výměře 99  m2 v k.ú. Vinary u Přerova L.J., bytem *** k id ½, 

M.K., bytem *** k id ½  jako osobám povinným  z  předkupního práva. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 

 

 

483/13/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 386/5, p.č. 

386/22 oba v k.ú. Lověšice u Přerova prominutím povinností (dluhu) 

osobám povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva 

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

  

- k pozemku p.č. 386/5 orná půda o výměře 2559 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ***, jako osobám 

povinným z předkupního práva. 

  

- k pozemku p.č. 386/22 orná půda o výměře 1364 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ***, jako osobám 

povinným z předkupního práva.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 

 

 

484/13/3/2020 Darování finančních prostředků na realizaci investiční akce „SMN a. s. 

– o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací kapacity – 1. etapa“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje schválit uzavření smlouvy o darování finančních prostředků ve výši 3.000.000,-Kč 

na realizaci investiční akce „SMN a. s. – o. z. Nemocnice Přerov – Rozšíření parkovací 

kapacity – 1. etapa“ mezi statutárním městem Přerovem jako dárcem a Olomouckým krajem, 

Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany, IČO:60609460 jako obdarovaným. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

  PAR   ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)   rozpočet     rozpočtové            

opatření 

     rozpočet              

po úpravě 

  2219   024  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0240580 

 – Vybudování parkoviště v areálu 

 nemocnice) 

   3 000,0      - 3 000,0             0,0 

  2219   534  Ostatní záležitosti pozemních 

 komunikací (dar) 

       0,0      + 3 000,0          3 000,0 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)        rozpočet        rozpočtové  

         opatření 

         rozpočet                      

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a 

dary 

      37 519,6         + 3 000,0            40 519,6 

 

 

DISKUSE:  

  

p. Pospíšilík 

Zeptal se náměstka Záchy, kolik bude na parkovišti vyčleněných míst pro návštěvníky nemocnice, zda 

to bude nějak určeno. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Odpověděl, že v rámci této akce není vyčleněno, kolik parkovacích míst bude pro obyvatele města 

Přerova, bude to sloužit návštěvníkům nemocnice. Parkovací stání budou určena pro parkování klientů 

nemocnice, návštěv nebo zaměstnanců. Součástí dohody není to, že by nějaká parkovací místa byly 

vyhrazena jen pro obyvatele města Přerova 

 

Ing. arch. Horký 

Překvapil ho tento materiál, hlavně v době, kdy se škrtají významnější a zásadnější investiční akce. 
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Požádal, kdyby uvolněný radní pro dopravu mohl něco říct k dopravní indukci, tzn. čím víc 

dopravních míst se postaví, tak tím víc jich bude potřeba, zvláště za situace, kdy místa nebudou 

vyhrazena pouze pro návštěvy. Proto se dá předpokládat, že zaměstnanci tato místa zaberou a obsadí je 

možná na celý den. 

Myslí si, že tato akce, pokud nemá jasně dané mantinely toho, co bude pro veřejnost a toho, co bude 

pro zaměstnance, primárně poslouží pro zaměstnance, a to nic proti zaměstnancům nemocnice nemá. 

Proto se zeptal, jestli se to musí financovat v této době. 3 miliony, on si to nemyslí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Domnívá se, že je to čirá spekulace, že rozšíření parkovacích míst v nemocnici bude impulzem 

k tomu, že více zaměstnanců nemocnice bude jezdit do práce vozem. 

 

JUDr. Lichnovský 

Oznámil, že jednoznačně souhlasí s panem primátorem a panem náměstkem Záchou, protože kapacita 

parkovacích míst nemocnice je jednoznačně potřeba. 

Naopak si nemyslí, že by většinu parkovacích míst zabrali zaměstnanci, uvedl příklad nemocnice 

v Prostějově a FN Olomouc. 

Finanční výbor vyjádřil svým hlasováním, že tato parkovací plocha zde chybí a tuto darovací smlouvu 

jednomyslně podpořil. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Sdělil, že je rozhodně pro podporu, protože parkovací místa zde chybí. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Upřesnil JUDr. Lichnovského, jinak ale s jeho příspěvkem souhlasí – přerovská nemocnice má 

spádovou oblast zhruba 80 až 90 tisíc lidí. 

 

p. Pospíšilík 

Souhlasí s tím, aby se parkoviště vybudovalo, jedná se mu o to, aby zde mohl klient nemocnice 

zaparkovat. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Doplnil, že je to spolufinancování akce formou daru, protože investorem bude Olomoucký kraj. 

Upřesnil, že se jedná o zelenou plochu, kde býval heliport a zde by měla být největší parkovací plocha 

a měli by tam parkovat návštěvníci nemocnice. 

Zopakoval, že je to spolufinancování rozšíření parkovacích míst v rámci nemocnice Přerov, kdy tato 

parkovací místa budou sloužit všem návštěvníkům nemocnice. 

 

Ing. arch. Horký 

Zopakoval, že se zde darují 3 miliony Kč za situace, když se škrtají investiční akce vyšší důležitosti, 

město přichází o desítky milionů korun, odbor ekonomiky se zde bojí vyjádřit, že by se tyto peníze 

daly využít jinak. Jen napsal procesní postup, ale nevyjádřil svůj názor. Vyhodí se 3 milion korun na 

společnou akci, ale město nebude mít zajištěno, že parkovací místa nebudou pro zaměstnance, ale pro 

veřejnost. Dopravní indukce není žádná spekulace, to je vědecky prokázaný fakt. 

V souvislosti s tím požádal o vyhodnocení akce vybudování nových parkovacích míst u Meopty, 

jakým způsobem to přineslo zlepšení v dané lokalitě a zároveň požádal o projektovou dokumentaci 

těchto parkovacích míst, v případě, že bude tento materiál schválen. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že vybudování parkovacích míst, dle jeho soudu, pozitivně ovlivní v celém okolí 

nemocnice. Tato investice je rozumná a pomůže dopravní situaci v okolí nemocnice. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Sdělil, že se naopak od kolegy Horkého, domnívá, že tato investice nejsou utopené 3 miliony Kč, 

myslí si, že je to smysluplná investice. 
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p. M. Dostál 

Podotknul, že dne 6.11.2019 Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost v rámci projednávání 

bodu záměru regenerace sídliště Dvořákova v Přerově, přijala usnesení o doporučení současně řešit  s 

realizací projektu regenerace sídliště Dvořákova navýšení počtu parkovacích míst určených pro 

návštěvníky nemocnice samostatným řešením. Právě byla projednána možnost parkování v areálu 

nemocnice jako samostatné řešení. 

 

MUDr. Slováček 

Konstatoval, že parkovací místa tam jsou potřeba, že je pravdou, že část parkoviště zaberou 

zaměstnanci. Myslí si, že pro návštěvníky nemocnice tam nějaké kapacity zůstanou. Oznámil, že bude 

hlasovat pro tento materiál. Řekl, že je to ale jeden z dalších příkladů, kdy městu znatelně chybí 

koncepce budování parkovacích míst ve velkém rozsahu. Myslí si, že tato oblast nemocnice, 

Dvořákova, Meopta by si zasloužila zbudování parkovacího domu. 

 

p. Tomaníková 

Sdělila, že materiál podpoří, že po zbudování parkoviště se do provozního řádu mohou zapracovat 

připomínky. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 

 

 

485/13/3/2020 Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální 

služby města Přerova, p.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby 

města Přerova, p.o. se sídlem Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854 vydané dne 3.11.2009, 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.2.2010, dodatku č. 2 ze dne 15.12.2010, dodatku č. 3 ze dne 

27.4.2011, dodatku č. 4 ze dne 29.6.2011, dodatku č. 5 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 6 ze dne 

6.11.2012, dodatku č. 7 ze dne 7.2.2012, dodatku č. 8 ze dne 9.9.2015 a dodatku č. 9 ze dne 

28.2.2019. Dodatkem č. 10 statutární město Přerov, jako zřizovatel, předává s účinností od 

1.8.2020 do hospodaření Sociálním službám města Přerova, příspěvkové organizaci nemovitý 

majetek prostory sloužící k podnikání - kuchyňský blok - pavilon A  a  bufet - pavilon C          

o celkové výměře 229,48 m2  v objektu občanské vybavenosti č.p. 3217, Kabelíkova 14a, 

příslušné k části obce  Přerov I-Město,  který je součástí pozemku p.č. 5196/25 v k.ú. Přerov, 

jehož pořizovací hodnota činí 9.787.095,67 Kč, v zůstatkové hodnotě k 1.8.2020. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod movitých věcí jejichž soupis je uveden v příloze č. 1 tvořících 

vybavení prostor sloužících k podnikání předávaných dle bodu 1. návrhu usnesení. Nejprve 

bude uzavřena budoucí darovací smlouva mezi statutární městem Přerov, jako budoucím 

dárcem, a příspěvkovou organizací Sociální služby města Přerova, p.o., se sídlem Přerov, 

Kabelíkova 14a, IČ: 49558854, jako budoucím obdarovaným, darovací smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé, s účinností              

od 1.8.2020. 

 

 

DISKUSE:  
 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Požádal o podporu tohoto dodatku, je ve shodě s odborem sociálních věcí, v podstatě na žádost, 

protože v rámci celého bloku sociálních služeb celého objektu. Tímto materiálem se zcelí majetek do 

vlastnictví Sociálních služeb města Přerova, tzn. včetně kuchyňského bloku a bufetu. Sociální služby 
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pak mohou v daném prostoru vybudovat varnu a provozovat, a nebo naopak provozovat výdejnu 

v rámci nájemního vztahu, nebo sami tu výdejnu provozovat, takže to narovná současnou situaci. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 

 

 

486/13/3/2020 Nájem nemovité věci statutárním městem Přerov - části pozemku p.č. 

6634 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření nájemní smlouvy na nájem části 

pozemku p.č. 6634 vodní plocha, rybník  o výměře 22210 m2 v k.ú. Přerov mezi Českým rybářským 

svazem, z.s, místní organizace Přerov, U Rybníka 1034/13, Přerov I-Město, 75002 Přerov, IČ: 

18050387 (jako pronajímatelem) a statutárním městem Přerov (jako nájemcem) za účelem zlepšení 

zadržení vody v krajině s cílem posílení přírodní a krajinné hodnoty lokality, pozvednutí její 

ekologické hodnoty, posílení biodiverzity se zaměřením na zachování a zvyšování počtu živočišných a 

rostlinných druhů vytvořením vhodných podmínek pro jejich existenci, zvýšení estetického působení v 

krajině a biologické funkce rybníka včetně vytvoření litorálního pásma jako ekotopu vodních a 

mokřadních živočichů, optimalizace vodního režimu a rozvoj druhové rozmanitosti ve vodním 

ekosystému. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 1.7.2034 s účinností od 1.7.2020, 

roční nájemné bude činit 104.000,- Kč se splatností k datu ukončení nájemní smlouvy. Součástí 

smlouvy je souhlas pronajímatele s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému v Předmostí" 

nájemcem a řešení budoucího majetkoprávního vypořádání provedených oprav a úprav rybníka na 

části pozemku p.č. 6634 v k.ú. Přerov realizovaných v rámci akce "Revitalizace vodního ekosystému v 

Předmostí" k datu ukončení nájemní smlouvy. 

 

 

DISKUSE:  

  

p. Pospíšilík 

Sdělil, že je dobře, že se rekonstrukce této část zajímavého biotopu připravuje, je velice dobře, že se 

tam bude zadržovat voda, že se přivede nová pitná voda z Předmostí, která dnes odtéká do kanalizace. 

Zeptal se, jestli je v záměru pokračovat s revitalizací další části rybníku, protože Výbor pro místní 

části pro to v minulém volebním období bojoval a víceméně připravil tuto akci. Zeptal se, zda se chce 

pokračovat v dokončení celé této oblasti. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Upřesnil, že se jedná pouze o revitalizaci jen těch rybníků, je na omylu, že v rámci toho je řešen i 

přivaděč vody, která odtéká do kanalizace. Zde se s tím majetkoprávně neumí poprat, protože to 

přetíná těleso nově budovaného mimoúrovňového křížení, kde investorem je ŘSD, samozřejmě jsou 

tam nějaké záruky o dílo a záruční lhůty, které poběží. 

Proto po dohodě s Českým rybářským svazem a oddělením projektů a investic se teď soustředili pouze 

na vodní dílo. V současné době je město před dokončením projektové dokumentace, všude je 

v souladu a v souhlasu. Toto je poslední krok, který chybí k podání žádosti o dotaci.  

Pro zajímavost uvedl, že v této chvíli je předpokládaný rozpočet akce projektantem stanoven na 

neskutečných 13 milionů Kč. 

Co bude dál, tak to je otázka, na kterou nedokáže odpovědět. Příprava projektu trvá asi už rok, jednání 

bylo několik, byla napříč magistrátem, projektanty, agenturami, které se o životní prostředí zajímají, 

protože je tam spousta podmínek, které jsou důležité pro splnění dotačních programů. 

 

Ing. Prachař 

Uvedl, že vítá, že vedení města řeší majetkoprávní záležitosti pro revitalizaci rybníků mezi 

Předmostím a Dluhonicemi. 
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Co se týká přivaděče napojení, tak jedna z cest vede v těsné blízkosti mimoúrovňového křížení, 

nicméně je i druhá varianta, která vede pod silem, dnes je asi smyslem prověřit dál. 

Doufá, že se to podaří dokončit. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 

 

 

487/13/3/2020 Územní energetická koncepce 

Materiál předložil zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Územní energetickou koncepci města Přerova“ 

(aktualizace 2018-2042, akční plán 2020-2025). 

 

DISKUSE:  

  

Ing. arch. Horký 

Konstatoval, že se má přijímat koncepční dokument na 25 let a dozvěděli mnohem více o procesu 

schválení než o samotném dokumentu. Přijde mu to trochu málo. 

Rád by se dozvěděl, zdali byla stará energetická koncepce nějakým způsobem vyhodnocena, nakolik 

byla naplněna a proč, z jakého důvodu byla vybrána varianta I. – mírný konzervativní rozvoj, namísto 

varianty II. – progresivní rozvoj, a kdo to vybral. Dále se ptal, proč variantu, jakým  energetickým 

směrem se bude  ubírat město, nerozhoduje zastupitelstvo. O hospodaření se srážkovými vodami je asi 

20 stránek, o tomto důležitém tématu, ale ve vztahu k městu Přerovu tam není ani věta. Aby tato 

energetická koncepce nějakým způsobem zacílila tuto problematiku na město Přerov, tak to se bohužel 

nepodařilo. 

Podle něj tento materiál není příliš kvalitně zpracovaný a ocenil by odpovědi na jeho otázky. 

Zajímavá informace je, že se potvrdilo, že cesta spousty malých plynových kotelen, namísto 

centrálního zdroje zásobování teplem, je zcela lichá a nesmyslná, a dokonce na to není ani kapacita 

plynové sítě. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že pokud měli zastupitelé zájem na tomto materiálu pracovat, tak mohli být účastni jednání 

pracovní skupiny, mohli se účastnit i veřejného projednání. Materiál je zpracovaný společností, která 

ho dodala, byly zapracovány připomínky z pracovní skupiny, z veřejného projednání. 

Co se týká vyhodnocení minulé koncepce, tak neví, jestli byla vyhodnocována strategie, která končí 

rokem 2018, bude následovat písemná odpověď. 

 

MUDr. Slováček 

Zareagoval na kolegu Horkého, klub Trikolóra opakovaně jednal s Ing. Klvačem, ředitelem 

společnosti Teplo Přerov a.s. Systém lokálních plynových kotelen s kogeneračními jednotkami a 

doplněný minizevem, které by bylo schopno spalovat komunální odpad z města Přerova případně z 

obcí z blízkého okolí, tak Ing. Klvač všechny tyto podklady zpracovány má a toto řešení je 

realizovatelné. 

 

Ing. Prachař 

Není přesvědčen o tom, že by občané dokázali kladně posoudit to, kdyby zde na různých místních 

částech nebo sídlištích vyrůstaly nějaké jednotky a vozil se tam odpad a něco se produkovalo, když se 

v minulosti občané nedokázali dohodnout na tom, zda tu spalovna bude nebo nebude. Takže budování 

nějakých kogeneračních jednotek považuje za nesmysl a vyhazování peněz. 

Pokud by mělo být součástí této energetické koncepce budování jakýchsi jednotek v různých částech 

města, tak doporučuje, aby toto bylo zamítnuto. 
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RSDr. Nekl 

Projednává se koncepce, která ukazuje různé směry rozvoje energetiky v Přerově do budoucna. 

Koncepce počítá se všemi variantami, nikdo tam neupřednostňuje centrální vytápění před lokálním 

atd., jsou tam návrh, jak je to možné řešit. 

Dle jeho názoru je centrální vytápění, centrální rozvod teplé vody a tepla, vždy efektivnější, než 

rozdrobení na malé jednotky. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Souhlasil s p. Neklem, schvalují strategický dokument, ve kterém jsou popsány možnosti rozvoje 

energetické koncepce města Přerova. 

 

MUDr. Slováček 

Reagoval na kolegu Prachaře – firma Veolie modernizuje své zařízení, ale myslí si, že je potřeba, aby 

znovu a opakovaně zaznělo, že to, co tam Veolie instaluje, nebo případně nainstalovala, je 

multipalivový kotel, který je schopen spalovat tzv. tuhá alternativní paliva. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Podle něj ještě není rozhodnuto, že Veolie bude tento kotel stavět, přestože má všechna potřebná 

povolení. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Sdělila, že představenstvo Tepla víc jak rok diskutovalo, kterou cestou jít, a nakonec Teplo uzavřelo 

s Veolií na 10 let smlouvu o dodávkách tepla, takže cestou drobných kotelen v této chvíli nepůjde. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Doplnil, že v minulosti mělo město Přerov možnost, zvažovalo se vybudování Zeva, o kterém by 

mohlo nějakým způsobem rozhodovat nebo spolurozhodovat. Vlivem nějakých, dle jeho názoru, 

špatně informovaných iniciativ z tohoto sešlo. Zde je soukromý subjekt, a pokud splní všechny normy 

a všechny požadavky, tak zde může spalovat co chce, pokud splní veškerá nařízení a regulace. 

 

Ing. arch. Horký 

Připomenul svůj dotaz ohledně výběru varianty úspor energie, proč se jde variantou konzervativní a 

nikoliv progresivní. 

 

p. Pospíšilík 

Oslovil paní Mazochovou, že vědí o tom, že vedli jednání jak s Veolií, tak s Teplem, takže tyto 

informace mají. 

 

Mgr. Netopilová 

Poopravila p. Navaříka – Zevo, které se zde mělo stavět, mělo být spalovnou, která měla obnášet to, že 

se sem bude vozit komunální odpad z celého Olomouckého kraje. To, že byla zamítnuta, je jedině 

dobře. Problémy kolem megaspaloven by měly být každému známy. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Konstatoval, že v této debatě se spojilo několik věcí. V současné době je několik otazníků, jak se firma 

Veolie zachová. Pokud bude zákaz skládkování v r. 2030, tak se musí vyřešit, co s komunálním 

odpadem, který občané města Přerova a jeho místních částí vyprodukují. 

 

Ing. T. Dostal 

Navázal na paní Mazochovou, že p. ředitel Klvač má zpracované studie na menší kogenerační kotelny, 

které by mohly nahradit celou síť, takže v daném čase posloužily k jisté alternativě centrálního 

zásobování teplem.  

Narovnal slova paní Netopilové o tom, že občané odmítli spalovnu – řekl by, že žádní občané ani 

neodmítli ani nepřijali projekt spalovny. Byla zde skupina občanů, kteří proti eventuálnímu 
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vybudování velké spalovny protestovali, ale bylo ve svém čase přijato usnesení o konání referenda 

k této případné spalovně. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 

 

 
 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:25 – 16:40 hodin 

 

 

 

 
 

4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

PŘEROVA ZA ROK 2019 

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

primátora. 

 

488/13/4/2020 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2019 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2019, včetně příloh a 

souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2019, a to s 

výhradou týkající se chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření, 

 

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

 

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

31.12.2019, 

 

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

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2019 dle přílohy č. 13. 

 

 

 

DISKUSE:  

  

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že se jedná o nejobjemnější materiál, který na Finančním výboru posuzovali. Materiál 

jednoznačně a jednomyslně doporučili ke schválení. Obzvláště ocenili parametry dluhové služby, která 

byla v loňském roce pod 3%. 

Paní náměstkyně jim vysvětlila výhrady auditora a neshledali v materiálu nic zásadního. 
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Ing. arch. Horký 

Uvedl, že v prezentaci paní náměstkyně ho zarazilo, že finanční prostředky nevyčerpané v loňském 

roce budou ještě převáděny do letošního rozpočtu. Dnes je 8. června, tzn., že se 6 měsíců nemohly 

využívat, proto se zeptal, jestli by nebylo na místě je pak rovnou převést do rozpočtu r. 2021. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla, že dnes se bude schvalovat rozpočtové opatření, ve kterých se budou převádět rezervy a 

ještě nějaké drobnosti. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

 

 
 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

 

489/13/5/2020 Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. bere na vědomí informaci o pozastavení akcí nad 500 tis. Kč dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

DISKUSE:  

  

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál posuzoval a myslí si, že je tam vše obsaženo správně a pregnantně 

vysvětleno. Jsou rádi, že se reaguje na vývoj ekonomické situace a dochází aktuálně k pozastavení 

akcí v objemu cca 70 milionů Kč. 

Materiál podpořili ke schválení. 

 

Ing. arch. Horký 

Podotkl, že město Přerov přichází díky změně v rozpočtovém rušení daní o desítky milionů korun, 

poděkoval panu poslanci Vránovi, že pro tento materiál v poslanecké sněmovně zvedl ruku. 

Reakcí je, že se pozastavují některé investiční akce, které byly dříve prezentovány jako zásadní 

z hlediska bezpečnosti např. elektroinstalace ZŠ Trávník. Na druhé straně se zastavuje havarijní stav 

mostu v Žeravicích, kdy odbor správy majetku byl zásadně proti pozastavení této akce, protože tam 

opravdu hrozí havárie a znepřístupnění části místní části. 

Na minulém zastupitelstvu paní náměstkyně říkala, že se časový odklad uskuteční, a že budou 

jednotlivé investiční akce vyhodnoceny dle kritérií nezbytnosti a připravenosti akce. 

Požádal o vyhodnocení u každé jedné akce, která se pozastavuje. 

Zeptal se, co se dofinancovává ve výši 1,2 milionu Kč na stavební úpravy kina Hvězda, co se tam 

bude projektovat, co se skrývá pod položkou strategické akce za 20 milionů Kč, což se přiřazuje 

v rezervě. 
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Je rád, že se stále počítá s převodem pozemků před nádražím na ulici Husova od Správy železnic, ale 

myslí si, že převod už trvá příliš dlouho, proto požádal o informaci, v jakém je to stavu, jak daleko je 

tento proces a kdy půjde tento materiál na zastupitelstvo. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že hodnocení pana Horkého je od stolu bez znalosti věci. Když se podívá na jednotlivé akce, 

které se odkládají, tak u modernizace ZŠ Trávník, tak tam dochází pouze k části slaboproudé, která 

byla v návaznosti na ITI. Část silnoproudá, která byla v havarijním stavu se neodkládá, ta se bude 

realizovat. 

Není pravda, že by došlo k znepřístupnění části místní části Žeravice, ale místní část je přístupná 

prostřednictvím mostu, který byl opravován v nedávné době. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Potvrdila elektroinstalaci silnoproudu, pokud se vysoutěží, tak 1.7.2020. Protože na část slaboproudu  

v této chvíli na ITI teď nejsou dotace, tak není potřeba. V kině Hvězda je dofinancování projektové 

dokumentace, týká se to veškeré stavby kina, zvažovali studii, ale vzhledem k tomu, že se přihlásil 

jeden účastník, který za to chtěl 900 tisíc Kč, tak od studie upustili, proto se jde přímo na projektovou 

dokumentaci.  

Strategické akce 20 milionů Kč – je to na akce, kterou jsou jednak v programovém prohlášení a 

jednak, že se vyvíjí, a teď jsou další akce, jako Blažkův dům, nebo samozřejmě nákup a rekonstrukce 

TGM 16. 

O současné situaci na Husové ulici neví, je to pořád v rezervě, proto odpoví písemně. 

 

Ing. Prachař 

Nesouhlasí s pozastavením akcí nad 500 tisíc Kč. Co se týká důležitých věcí, tak most přes Žeravice je 

v havarijním stavu, je to přístupová cesta k nové hale házenkářů. 

Když si udělal součet těchto položek včetně dotace z ITI Olomouckého kraje, tak se jedná o 70 

milionů Kč. Rezerva z roku 2019, o které se píše v materiálu je bezesporu větší, proto navrhl 

usnesení k tomuto bodu:  na pokrytí navrhovaný pozastavených akcí nad 500 tisíc Kč budou 

použity finanční prostředky z rezervy r. 2019 a tyto akce nebudou pozastaveny. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala p. Prachaře, že rezerva je rozdělená, není volná. V závěrečném účtu je příloha č. 14 – 

Finanční vypořádání, kde je přesně řečeno, kolik je volných prostředků, rozhodně to není 205 milionů 

Kč. 

 

Občan – p. Č. 

Sdělil, že se chce jako občan zastat některých akcí a vyzval zastupitele, aby zvážili jejich zrušení. 

Nebyla předložena žádná analýza, které akce jsou zbytné. 

Zastává se dvou akcí, a to je rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Trávník, myslí si, že je potřeba tuto akci 

dokončit, a ne vytahovat jen některé části. Další je most v Žeravicích, který je v tak havarijním stavu, 

že za chvíli nebude průjezdný pro dopravu, bude možná přístupný pro pěší, ale možná ani to ne. 

Přimluvil se, aby tyto dvě akce byly znovu dány do hry. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Tvrzení, že to místo není přístupné, je nepravda. Místo je přístupné po mostu, který byl rekonstruován 

v letošním roce. Neví, jakou chce analýzu, co je potřebné a důležité, když zde argumentuje tím, že 

místo je nepřístupné, ale ono je přístupné. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Uvedl, že se zde žádná rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Trávník „nezařízla“. Dělají maximum pro 

to, aby na část, kde je projektová dokumentace, je finanční krytí, aby se tato zakázka vysoutěžila do 

prázdnin tohoto školního roku, a aby se začala o prázdninách tato investiční akce realizovat. 
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Ing. arch. Horký 

Poděkoval za vysvětlení k elektroinstalaci, vycházel z důvodové zprávy, kde je napsána rekonstrukce 

elektroinstalace bez dalšího upřesnění. 

Co se týká analýzy, tak vychází z toho, co minulu říkala paní Mazochová, proto očekává, že akce byly 

vyhodnoceny, proto ho toto vyhodnocení zajímá. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla, že zde je výsledek, to je výsledek toho vyhodnocení. 

 

Ing. Prachař 

Připomenul paní Mazochové, že rezerva není 200 milionů Kč, to je správně. Součet těch všech akcí 

včetně rekonstrukce smuteční síně je řádově 70 milionů Kč, most v Žeravicích je před podpisem 

smlouvy. 

Souhlasí s panem primátorem, že je tam druhý most, který se může využívat, je to míň komfortní. 

Zeptal se pana Záchy, který je zodpovědný za majetek, zda na tomto mostě v majetku města 

předpokládá jeho úplné uzavření, aby tam nedošlo k nějakému zranění osob. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že předpokládají úplné uzavření tohoto mostu. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Odpověděl, že tak jako na ostatních mostech, tak i zde byla provedena mostní prohlídka. Co se týká 

pilířů mostu, tak je stav na stupnici č. 7, což je stav havarijní, most bude muset být uzavřen a 

znepřístupněn. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zeptal se pana Prachaře, zda jeho protinávrh je místo bodu 2 původního návrhu na usnesení. 

 

Ing. Prachař 

Je to místo bodu 2. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Konstatovala, že vzhledem k tomu, co pan Prachař navrhl, tak navrhuje, že se mají tyto akce nahradit 

z rezervy, proto mu říká, že rezerva ve výši 205 milionů Kč je účelově rozdělena. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se, zda to mají chápat tak, že všechny akce, které dál jedou, které nebyly pozastaveny, jsou 

tedy nezbytné a připravené. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že to, co je zde připraveno, je první série opatření. Pokud se budou daňové příjmy nadále 

vyvíjet nepříznivým způsobem, tak se může stát, že dojde k odložení i dalších investičních akcí, které 

se připravují. 

 

p. Pospíšilík 

Očekával, že tím, že město má menší příjmy, tak k tomu proběhne samostatný bod, který zastupitele 

seznámí s rozsahem finančních ztrát proti současnému rozpočtu. 

Během krize poslal paní Mazochové mail a odpověděla, že se na tom pracuje, ale výsledek práce zde 

nevidí. 

Očekával, že jim bude řečeno, jak se to vyvíjí, jaké jsou problémy, a co se tím bude dělat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

V důvodové zprávě na stránkách 6 a7 je tabulka, která upravuje daňové příjmy s komentářem. 
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náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Vysvětlila p. Pospíšilíku, že na posledním zastupitelstvu sdělila, že návrhy na opatření schválila 35. 

schůze Rady města. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že samozřejmě tento materiál četl a má informace od starostů okolních obcí, že tyto záležitosti 

v podstatě projednávají veřejně, ale zde to je uvedeno v důvodové zprávě. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Uvedl, že v důvodové zprávě jsou informace o očekávaných propadech příjmů a jsou tam i informace 

o pozastavení investičních akcí. 

 

 

Hlasování o změně usnesení v bodě 2 navržené Ing. Prachařem: 16 pro, 5 proti, 12 se zdrželo,        

1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 18 pro, 5 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven             

(Ing. Symerský) 

 

 

490/13/5/2020 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2019 

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

sestavenou ke dni 31.12.2019, a to v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

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

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

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 209.918.743,66 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

DISKUSE:  

  

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál bez připomínek doporučil ke schválení. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

491/13/5/2020 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 

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

Přerovská rozvojová, s. r. o. a Sportoviště Přerov, s. r. o. 

 

DISKUSE:  

  

Ing. Petr Vrána 

Jako předseda představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. stručně seznámil zastupitele 

s hospodařením společnosti za rok 2019. 
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JUDr. Lichnovský 

Materiál projednali na Finančním výboru a podpořili jej jednomyslně. Domnívá se, že výsledky 

většiny z uvedených subjektů jsou skvělé. Je to i částečná odpověď na některé dřívější poznatky 

přítomných zastupitelů, že dividendy, které se „shromažďovaly“ na účtech některých společností, 

nejsou převáděny ve prospěch statutárního města Přerova. Domnívá se, že to bylo naopak prozíravé 

rozhodnutí. Pokud se na to podívají zpětně a pokud se aktuálně budou převádět dividendy v objemu 

desítek milionů korun v aktuální situaci, tak to bere za věc racionální a potřebnou. Naopak, pokud jsou 

tyto firmy takto zdravé a fungují dobře, že generují uvedený zisk, tak si myslí, že firmy mají nejen na 

svůj provoz, ale mají i na to, aby svůj majetek řádně spravovaly, opravovaly a pořizovaly nové stroje a 

zařízení. 

 

Mgr. Jaroslav Hýzl 

Jako jednatel společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. stručně seznámil zastupitele s hospodařením 

společnosti za rok 2019. 

 

Ing. Bohumír Střelec 

Jako jednatel společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. stručně seznámil zastupitele 

s hospodařením společnosti za rok 2019. 

 

náměstek primátora p. Michal Zácha, DiS. 

Jako předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s. stručně seznámil 

zastupitele s hospodařením společnosti za rok 2019. 

 

p. Pavel Košutek 

Jako jednatel společnosti Přerovská rozvojová s.r.o. stručně seznámil zastupitele s hospodařením 

společnosti za rok 2019. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

492/13/5/2020 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení podpory 

investic 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru mezi statutárním městem Přerov a 

Státním fondem rozvoje bydlení podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 

120 00 Praha 2, IČ 70856788, 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, 

 

2. schvaluje uzavření Zástavní smlouvy mezi statutárním městem Přerov a Státním fondem 

rozvoje bydlení podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 

IČ 70856788, ke stavbě - bytový dům, č. p. 2509, 2510, 2511, 2512, příslušné k části obce 

Přerov I - Město, která stojí na pozemku parc. č. 5734/6 v k. ú. Přerov. 

 

DISKUSE:  

  

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Sdělila, že záměr bezúročného úvěru ze Státního fondu rozvoje bydlení schválilo zastupitelstvo na 

dubnovém zasedání. Ke konci května obdrželi oznámení ze Státního fondu rozvoje bydlení o tom, že 
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1.6.2020 se tento fond přejmenovává na Státní fond podpory investic, samozřejmě všechny obchodní 

právní vztahy nadále zůstávají v platnosti. 

Proto je upravené usnesení. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor neměl k materiálu připomínky. 

 

Hlasování: 34 pro, 1  omluven (Ing. Symerský) 

 

 

493/13/5/2020 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV 

StarMedia s. r. o. na výrobu tří dvanáctidílných publicistických seriálů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dotace – podpory de minimis č. SML/1609/2019 se subjektem PiTV StarMedia s. r. o., se sídlem Č. 

Drahlovského 2346/13, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785 dle návrhu znění v příloze 

tohoto materiálu. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 
 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

494/13/6/2020 Úprava financování podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření "Dohody o způsobu financování stavby podchodu cyklostezky uzavřené 

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů" mezi 

statutárním městem Přerovem, Správou železnic, státní organizací a společnostmi sdruženými 

ve společnost "Přerov", jejímiž členy jsou: firmy EUROVIA CS a.s., Subterra a.s., STRABAG 

Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o., upravující způsob financování podle požadavků SFDI jako 

poskytovatele příspěvku městu na výstavbu podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. 

Přerov, 2. stavba, 

 

2. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města ze dne 

04.03.2019, uzavřené mezi statutárním městem Přerov a Správou železniční dopravní cesty, 

státní organizací (nyní Správa železnic, státní organizace), který upravuje financování 

výstavby podchodu cyklostezky v rámci Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba v souladu 

s dohodou dle bodu 1., 

 

3. pověřuje podpisem dohody dle bodu 1. a dodatku dle bodu 2. primátora Ing. Petra 

Měřínského. 
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DISKUSE:  

  

Ing. Prachař 

Ocenil práci všech úředníků, kteří se na řešení této nepříjemnosti podíleli, která vznikla z právního 

výkladu SFDI. 

Aktuální stav je takový, že v rámci Přerova stavby II jsou vyměňovány prostřední koleje z těch 4, 

které vedou směrem na Hranice na Moravě a součástí je už budovaný cyklopodchod. 

Doporučil materiál podpořit. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Připojil se k poděkování zaměstnancům magistrátu, že se podařilo najít řešení, které město nepřipraví 

o tuto dotaci, přestože to bylo velmi těžké a jednání byla složitá. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

 

 
 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

495/13/7/2020 Veřejná zakázka „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a 

jím zřízených příspěvkových organizací“ – schválení smlouvy o 

centralizovaném zadávání  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání  

veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění Statutárního města Přerova a jím zřízených 

příspěvkových organizací“, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

496/13/7/2020 Redigitalizace kina Hvězda 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci projektu  "Redigitalizace kina Hvězda“, z 

Programu na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020, 

dle důvodové zprávy, 

 

2. prohlašuje že statutární město Přerov je vlastníkem objektu č.p. 243 (Kino Hvězda), Přerov, 

včetně jeho zařízení a vybavení, 
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3. schvaluje deklaraci závazku ponechání majetku pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 

let v majetku města, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

497/13/8/2020 Dohoda o vytvoření společného školského obvodu základní školy; 

Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech 

spádových základních škol na území města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy pro 

plnění povinné školní docházky mezi statutárním městem Přerovem a obcí Bochoř, IČ: 

00301051, se sídlem Náves 202/41, PSČ 75108 Bochoř, k 01. 08. 2020. Předmětem této 

dohody je, že žáci s trvalým pobytem v obci Bochoř patří do školského obvodu Základní školy 

Přerov, Za mlýnem 1 (příloha č. 1). 

 

2. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. …/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

statutárního města Přerova č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na 

území statutárního města Přerova, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, Obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 6/2018.  

Znění Obecně závazné vyhlášky č. …/2020 je přílohou č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.07.2020 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního úkonu dle 

bodu 1. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

DISKUSE: 

  

Mgr. Bc. Václavíčková 

Zeptala se, jak tato dohoda vznikla mezi statutárním městem Přerov a obcí Bochoř, že děti z Bochoře 

budou spadat do tohoto školského obvodu, když je známo, že tato škola má trvalý převis žáků zejména 

při zápisu do základní školy. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Odpověděl, že doposud nebyla potřeba žáků z Bochoře žádat o školský obvod, protože vždy byli 

umístěni do školy většinou U Tenisu, nebo do školy Trávník. Díky tomu, že je v tomto roce převis na 

těchto školách, tak byl problém, který vyřešili společně se zástupci základní školy a zástupcem obce, 

s panem starostou. Škola, která má volnou kapacitu je právě ZŠ Za Mlýnem, proto se dohodli 

s ředitelem této školy. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (Ing. Symerský), 1 nepřítomen 



32 

 

 

498/13/8/2020 Pilotní projekt „Zdrojuj kriticky – Emancipace žáků základních škol 

ve vztahu k médiím“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje realizaci pilotního projektu Televize Přerov 

s.r.o., IČ: 28624882, se sídlem U Bečvy 2883/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov - „Zdrojuj kriticky – 

Emancipace žáků základních škol ve vztahu k médiím“ ve spolupráci se Základní školou Přerov, 

Trávník 27, IČ:  45180091, se sídlem Přerov, Přerov I–Město, Trávník 27. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 31.08.2021 

 

DISKUSE 

  

Ing. Galeta 

Zeptal se pana Kouby, zda má Televize Přerov právo vstupu takovéhoto vzdělání na základních 

školách, protožev důvodové zprávě chybí uvedení akreditace Televize Přerov pro vstup do 

vzdělávacího procesu na základních školách. 

Zmínil, že paní Hausnerová, která je ředitelkou zpravodajství, udělala působivou prezentaci v rámci 

Komise pro školství, ale nemyslí si, že by tuto prezentaci hodnotili v pozitivně. Jde o to, že tam 

vstupují politická témata, a s tím nesouhlasí. 

Sdělil, že projekt tak, jak byl předveden v rámci komise, tak spíše vznesl kritiku a nesouhlas. 

Spíš by tyto peníze investoval do polytechnické výchovy, která je v rámci města na základních školách 

značně podfinancována. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Polytechnická výchova je také součástí koncepce školství, v loňském roce bylo investováno 70 tisíc 

Kč pro vytváření kolejiště na ZŠ Svisle, takže se investuje do polytechnické výchovy. 

Uvedl, že komise jednak schválila koncepci školství pro následující rok, a to většinově. Stejně tak při 

posledním hlasování, které bylo per rollam, kterého se p. Galeta nezúčastnil, byly většinou 

odsouhlaseny tyto peníze s komentářem na dotaz na výši – jestli ze 100 tisíc Kč nelze snížit tento 

náklad na menší částku, a dnes se schvaluje 50 tisíc Kč. 

Co se týká samotného obsahu, tak výrazně protestuje proti politizaci tohoto tématu, protože pilotní 

projekt bude bojovat právě proti fake news, proti trollingu, hate speech, teep fake,t takže s věcmi, se 

kterými dnes média pracují. Politizaci odmítá. 

Představa, že by to byl politický nástroj Televize Přerov, respektive paní Hausnerové, jak zapůsobit na 

studenty ZŠ Trávník odmítá. 

Je to unikátní projekt, žádný takový neexistuje, proto nemohou zvolit jinou televizi, je to pilotní 

projekt, který se bude realizovat v ČR. 

Televize Přerov nemá licenci, nicméně představa je lichá, že by jednotliví lektoři vedli výuku, tzn. že 

výuku stále vede učitel a používá materiály, které připravuje Televize Přerov – techniku – snímáním 

videa, pracuje se střihem. 

Ubezpečil, že nejde o změnu vzdělávacího školního programu, bude to pouze realizace cílů rámcového 

vzdělávacího programu a průřezových témat, která každá škola má. 

 

p. Pospíšil 

Sdělil, že projekt považuje za zbytečný, odbor ekonomiky to také neschvaluje. V důvodové zprávě se 

píše o vytváření studijního materiálu, proto by ho zajímalo, kdo ho bude vytvářet, jestli je možné do 

něho nahlédnout, a kdo s tím prvotně přišel, protože toto je typická agenda neziskovek, jako je Člověk 

v tísni apod. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Materiály ještě nejsou, je pouze idea a konzultace s paní ředitelkou, jak by měly vypadat jednotlivé 

pracovní listy a jednotlivá výuka. Mělo by se začít od září, jsou vybrané třídy, a je to konzultováno 
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s učiteli. Se souhlasem realizátora, je tam samozřejmě duševní vlastnictví, je možné nahlédnout do 

těchto materiálů. Rozhodně ale nemůže být zastupitelstvo součástí schvalovacího procesu. 

Není si vědom, že Člověk v tísni připravuje školní mateirály. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení. Jedná se o pilotní projekt. 

 

Mgr. Netopilová 

Je překvapená, že pan Kouba pokládá tento projekt za unikátní, jinak je pro mediální výchovu, sama se 

mu věnuje v rámci svého maturitního semináře, je velmi potřebná. Osobně využívá materiály Člověka 

v tísni, konkrétně platformy Jeden svět. Nechce, aby to vyznělo, že se dětem „vymývá mozek“, 

protože si myslí, že všechny tyto lekce, nejenom neziskovek jako je Člověk v tísni, ale taky podobně 

materiály vytváří Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity, taktéž Fakulta žurnalistiky Masarykovy 

univerzity, Ostravská univerzita má skvělé materiály. 

Takže je všema deseti pro mediální výchovu. Jediné, co jí vadí, jsou ty peníze, protože je to pro ni 

trochu nošení dříví do lesa, tyto materiály na internetu existují už poměrně dlouhou dobu. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Z velké části souhlasí s paní zastupitelkou Netopilovou, z hlediska toho, že mediální gramotnost je 

nepochybně velmi důležitá, speciálně v dnešní době. 

Myslí si, že by se napříč politickými kluby shodli na tom, že fake news a různé desinformace 

speciálně v internetovém prostoru jsou fenoménem dnešní doby a velmi se jim v tomto prostředí daří. 

Nepředpokládá, že by někdo studentům v rámci tohoto projektu říkal, co je a co není správná 

informace, ale naopak, že budou právě vedeni k tomu, aby kriticky nad těmi informacemi přemýšleli a 

byli sami schopni vyhodnotit, která ta informace správná je, a která není. 

Projekt rozhodně podporuje a myslí si, že z velké části je tato diskuse zbytečná, že se na tom všichni 

shodují. 

 

p. Pospíšil 

Nepochopil z odpovědi, jestli prvotní impuls byl z neziskovek, nebo nebyl. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Odpověděl, že neví, kam směřuje dotaz, protože prvotní impuls měla Televize Přerov, což není 

neziskovka, žádná z neziskových organizací město neoslovila, že by podobný projekt chtěla realizovat. 

Souhlasí s paní Netopilovou, že Člověk v tísni má výborné materiály. 

Unikátnost projektu je, že v Přerově takový není. Omluvil se, že zapomněl na Jeden svět, protože 

jejich materiály také využíval. 

 

Ing. Galeta 

Připomenul, že v rámci výuky kritického myšlení má být zahrnut rozbor politických témat, jde mu o 

toto. Kdyby šlo o reklamní věci, tak by k tomu připomínky neměl. 

Myslí si, že rozebírání politických témat na půdě školy nepatří a myslí si, že je to v rozporu se 

zákonem. Zeptal se, kdo bude rozhodovat, co je politicky správné, a co ne. Obává se, že rozumní 

rodiče se budu proti tomu bouřit. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Ujistil všechny Přerovany, že žádné politické myšlenky nebudou podsouvány žákům základní školy 

Trávník, to je naprosto lichá konstrukce. Politika samozřejmě do školy patří, ale v obecné rovině, ať se 

týká občanské výchovy. 

Několikrát řekl, že tento projekt se bude týkat širokého spektra vyučujících předmětů, takže jestli se 

dotkne v občanské výchově politiky, tak je to možné. Nedokáže si představit, že by rodiče protestovali 

proti kritickému myšlení aplikovaného v jedné hodině při analýze nějaké politické situace. 

Ubezpečil, že se nejedná o formování politických postojů jednotlivých studentů. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Uvedl, že politika nepochybně do vzdělávání patří, samozřejmě v obecném duchu. 

 

Mgr. Netopilová 

Na rozdíl od p. Galety je přesvědčená o tom, že i v mediální výchově se musí politika nějakým 

způsobem objevit. Politika je všude, a měla by se objevit na 100% jakási základní výchova 

k demokracii, tzn. kritiku ať už extremistických politických stran, nebo nacionalismu, nebo 

stereotypizace určitých skupin v lidské společnosti, nebo v televizním zpravodajství manipulovaný 

výběr zpráv, otázky a druhy propagandy, atd. 

Neměla by se tam objevit propagace politických stran. 

 

MUDr. Slováček 

Souhlasí s panem náměstkem Koubou, že by zastupitelé neměli mít pravomoc do tohoto zasahovat a 

ovlivňovat náplň výuky a pilotního programu, nicméně by uvítal zpětně nějaké vyhodnocení, ale 

nemyslí tím jen písemnou zprávu. Uvítal by např. nějaké záznamy živých vstupů, jak to probíhalo. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Slíbil, že výstup bude. 

 

p. Pospíšilík 

Souhlasí s tímto projektem, pokud opravdu bude nestranný, přerovské kabelové televizi věří. 

 

p. Dostál M. 

Našel si zápis komise ze dne 13.3.2019, kde bylo zmíněno, že by potom tento projekt byl realizován i 

v dalších základních školách – Komenského, Předmostí, Hranická. 

Zeptal se, jestli se to potom bude rozšiřovat na všechny školy v Přerově, nebo jestli je už 

harmonogram. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Původně se jednalo s paní ředitelkou ZŠ Hranická a s dalšími 2 školami, ale rozsah výukových lekcí a 

financí nedovoluje pilotovat u dvou příspěvkových organizací. Tyto dvě paní ředitelky o projekt 

projevily zájem. 

Chtěli by to přenést na všechny základní školy, ale jedná se o financování projektu a proškolení 

pedagogů, je to běh na dlouhou trať. 

 

RSDr. Nekl 

Sdělil, že je k takovýmto programům velice skeptický, obává se, aby to nebylo poučování dětí, co si 

mají nebo nemají myslet a nenechali jim vlastní rozvoj. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Brání se tomu, že to má nějaký cíl, není za tím žádný druhý plán ovlivnění žáků ZŠ Trávník. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Řekla, že se detailně seznámila s projektem, který nabízí paní Hausnerová a ubezpečila, že tak, jak je 

připraven, tak mu velice fandí. 

Byly by ráda, aby projekt pokračoval dál, aby neusnul jen na pilotní fázi. 

 

p. Dostál M. 

Myslí si, že tak, jak je Televize Přerov apolitická, tak i tento projekt bude apolitický. Plusy projektu 

jsou jednoznačně vidět. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Symerský) 
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PŘESTÁVKA: 18:40 – 18:55 hodin 

 

 

9. RŮZNÉ 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

499/13/9/2020 Poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

dle § 163 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 

předpisů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  

 

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál dle § 163 odst. 

1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů 

 

2.  následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR 

  

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet        po 

úpravě 

6409 

  

219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva)  240 284,7 * - 845,0 239 439,7 

3412 

  

  

011  Sportovní zařízení ve vlastnictví 

 obce  

0,0 + 845,0 845,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE: 

  

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že materiál je standardní, jedná se způsob řešení dané ztráty, který doporučila advokátní 

kancelář či poskytovatel právních služeb. 

Řešili to na Finančním výboru a shodli se, že se jedná asi o nejelegantnější způsob, jak tuto ztrátu 

zasanovat, a proto tento materiál doporučili ke schválení. 

 

Mgr. Hýzl 

Požádal o podporu tohoto poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku. Uvedl, že se jim podařilo na 

neekonomické činnosti ušetřit 811 150 Kč. Dále sdělil, že se snaží dělat vše pro to, aby se zde ztráta 

nemusela opět projednávat i příští rok, udělali několik restrukturalizací a jsou přesvědčeni, že ztrátu 

kavárny na plaveckém areálu a wellnesu na zimním stadionu dokáží eliminovat. Co se týká provozu 

hotelu Zimní stadion, tak tam to nebude až tak jednoduché, ale s úředníky magistrátu na tom pracují. 

 

Hlasování: 29 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Symerský) 
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500/13/9/2020 Poskytnutí peněžního daru Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, 

Komenského 29 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 100 000 Kč Gymnáziu Jakuba Škody, Přerov, 

Komenského 29, IČ: 00842966, se sídlem Komenského 800/29, Přerov 750 02, a uzavření 

smlouvy o poskytnutí tohoto peněžního daru; 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 240 884,7 - 100,0 240 784,7 

3319 830 Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 100,0 100,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 519,6 + 100,0 40 619,6 

 

 

DISKUSE: 

  

Mgr. Netopilová  

Zvažovala, zda není ve střetu zájmu tím, že učí na gymnáziu, ale došla k tomu, že nikoliv, protože 

nemá z této věci žádnou výhodu.  

Naopak podporuje tento, byť ne přímo systémový, návrh. Letos škola slaví 150 let existence, je to 

renomovaná střední škola, studuje zde každý rok kolem 720 studentů a mnozí z nich jsou velmi 

úspěšní a dělají dobré jméno městu Přerovu. 

 

Ing. arch. Horký 

Uvedl, že v důvodové zprávě je stanovisko odboru ekonomiky v zásadě negativní, žadatel by měl 

požádat o dotaci v dotačním programu, takto neučinil a pravděpodobně mohl vědět dopředu, že letos 

chystá oslavy. 

Přijde mu to krajně nesystémové, nemyslí si, že by se měly takto dělat výjimky, protože se to začne 

kupit jedno za druhým a za chvíli tady bude dalších deset žádostí o dotaci mimo dotační program, a 

vždycky se to nějak zdůvodní. 

Obává se, že by měli být striktní v každém jednom případě. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Součástí nebude pouze parková úprava, ale i celkový mobiliář okolo školy. Co se týká formy, tak je to 

dar, nikoliv dotace, protože tady není nějaký takový dotační program, proto je to peněžní dar, a ano, je 

to nestandardní. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Doplnil, že je to obdobný materiál, kdy sousední Stř. průmyslová škola slavila taktéž výročí v loňském 

roce a taktéž poskytli finanční částku na oslavy výročí této školy. 

 

Ing. arch. Horký 

Přál by si, aby prostor kolem gymnázia se dostal do podoby, které mu přísluší 21. století, a ne na 

začátku 19. století, podobně jako se to podařilo u Národního muzea. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Uvedl, že zásadní informace byla ta, že to nespadá do typického dotačního programu, a to je ten 

důvod, proč se volí tato forma. 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

501/13/9/2020 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2020 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (Program) 

poskytnutí dotace *** na obnovu komínových těles na domě č.p. 3, Horní náměstí, Přerov, 

pozemek p.č. 258, k.ú. Přerov, ve výši 61 906,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí uvedené dotace dle vzoru, který je přílohou Programu;  

 

2. neschvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020 (Program) 

poskytnutí dotace *** na výměnu vstupních vrat domu č.p. 4, Horní náměstí, Přerov, pozemek 

p.č. 259, k.ú. Přerov.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

502/13/9/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 
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PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 

DISKUSE:  

  

uvolněný radní Ing. Navrátil  

Sdělil, že má pozitivní zprávu týkající se úseku dálnice D1, že krajský úřad dnes potvrdil změnu 

územního rozhodnutí a zamítl odvolání všech spolků, které se odvolávaly. 

Bylo dnes také řečeno, že v průběhu prázdnin by mělo být zažádáno o stavební povolení. 

 

MUDr. Slováček 

Dozvěděl se, že vysokorychlostní koridor, který se staví z Přerova směrem na Ostravu a měl být 

v oblasti Lýsek chráněn protihlukovou stěnou, tak protože je to velmi nákladné, i když byla 

v projektové dokumentaci, tak v realizaci stavby nebude. Zeptal se Ing. Navrátila, jestli k tomu má 

nějaké informace a pokud ne, jestli by to mohl ověřit v jaké fázi tento problém je. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil  

Je to pro něj nová informace, protože v projektové dokumentaci tato protihluková stěna je až do 

Lýsek, myslí si, že i takto bylo schváleno stavební povolení, takže prověří a dá písemnou odpověď. 

 

Občan – p. Č. 

Podělil se o zkušenost s fungováním participativního rozpočtu ve městě Zlíně, kde to běží hladce, na 

rozdíl od Přerova, kde to nejde. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že se dokončuje se okolí dálnice D1 a ulice U Zahradnictví, která vede z Předmostí a propojuje 

Vinary, tak je podjezd pod dálnicí. Komunikace, která vede od křižovatky směr na Vinary, tak tato 

odbočka je ve velmi špatném stavu, proto se zeptal p.Záchy, zda se počítá s nějakou dodělávkou. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Tato část komunikace byla používána právě při stavbě dálnice D1 úseku 0137, je zpracována 

diagnostika s tím, že na každém kontrolním dnu apelovali na to, že po dokončení stavebních prací, 

bude město požadovat opravu komunikace. Čekají je teď jednání odboru majetku, odboru dopravy a 

ŘSD, a bude zastupitele informovat. Jedná se ale i o cesty v Radvanicích a jiných obcí, které byly 

enormně zatíženy dostavbou dálnice D1. 

 

Ing. Galeta 

Konstatoval, že radnice pravidelně vyvěšuje tibetskou vlajku a občané se ho ptají proč. Zeptal se, zda 

je to z důvodu, že by město chtělo dráždit ekonomickou velmoc? 

Zeptal se náměstka Kouby, jak dopadla drogová aféra z loňského roku, jestli je to už došetřeno, a jaká 

byla přijata opatření? 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že tibetská vlajka se pro spoustu lidí symbol boje za svobodu a myslí si, že je velmi 

důležité, že město Přerov boj za svobodu podporuje. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Odpověděl, že se jednalo o zneužívání léků především mladšími ročníky, situace už je došetřena, 

policie ČR předala jednotlivé výsledky, není zplnomocněn tyto výsledky zde prezentovat. Na žádné ze 
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jmenovaných škol neprobíhalo dealerství, zneužívání léků probíhalo mimo prostory škol, byli tam 

zosobněni jednotliví nezletilí, v současné době je aféra dokončena. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Myslí si, že projekty participativního rozpočtu jsou zajímavé. Zde není žádná překážka proti 

občanským nápadům a myslí si, že není nutné, aby na to byl přímo vyčleněn participativní rozpočet. 

Stačí se ozvat, zastupitelé se budou věnovat všem nápadům a všem myšlenkám všech občanů města. 

 

p. Pospíšilík 

Vrátil se k silnici U Zahradnictví, část silnice byla úplně odtěžena. Stačí mu odpověď písemně – 

v jakém je to stavu a do jakého stavu to chtějí vrátit. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že nemá, jak víc písemně odpovědět, průběžně komunikují ohledně několika místních 

komunikací, které byly využívání při stavbě dálnice D1. Zástupce ŘSD sdělil, že pasportizace 

komunikací je dokončena a leží na ŘSD v Přerově. Čekají na pokyn, jak dál pokračovat. Apelují na to, 

aby jednání byla svolána a musí apelovat na investora stavby, aby komunikace uvedl do původního 

stavu. 

 

Mgr. Netopilová 

Zareagovala na p. Galetu, že stojí to za to vyvěšovat tibetskou vlajku, je to pro ni symbol lidské 

svobody a práva a je to pro ni ukazatel toho, jak se přemýšlí na radnicích. 

Byla by ráda, kdy město začalo věnovat zvýšenou pozornost Předmostí, jednak, co se týká 

rekonstrukce železnice - je tam prašnost kolem trati, kropí se tam velmi málo a nepravidelně. Zeptala 

se, jestli to město nějak hlídá. 

Už několikrát urgovala – v Hranické ulici vedle panelového domu, kde má začínat areál Mamutov je 

věčná skládka stavebního odpadu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že město hlídá v rámci svých odborů jednotlivé stavebníky, a pokud je činnost 

nedostatečná, tak je samozřejmě na občanech, aby upozorňovali a příslušné odbory budou konat. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se na zemník v Žeravicích, jestli tam už probíhají nějaké práce, často tam potkává náklaďáky 

s hlínou, se zeminou mířící na Předmostí, které jezdí jakoby od skládky TSMPr. Zeptala se, jestli je to 

z technických služeb nebo se zemníku. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že pan jednatel TSMPr kroutí hlavou, že to nejsou jejich náklaďáky. Bude písemná odpověď. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se na Mettso Minerals –z mostu Míru byl minulý týden vidět oblak růžového dýmu. Ráda by 

věděla, jestli situace v Mettso Minerals týkající se ekologie je lepší nebo horší v minulých letech. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že letos by mělo v Mettso Minerals proběhnout nějaká úprava technologie, aby k těmto 

situacím nedocházelo, měla by tam být úprava klimatizace celková úprava jejich prostor. 

 

Ing. arch. Horký 

Oznámil, že krajský úřad zveřejnil koncem května na úřední desce informaci o zahájení zjišťovacího 

řízení na záměr výstavby novostavby obchodního centra Přerov na ulici Lipnická, které by mělo 

zahrnovat 29 prodejních jednotek a nějakých 385 parkovacích míst. Má to být v prostoru mezi 

Kauflandem a Žebračkou. Tímto sdělením zároveň Olomoucký kraj žádá statutární město Přerov, aby 

se k záměru vyjádřilo. 
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Jako zastupitel je přesvědčen, že nové nákupní centrum město nepotřebuje, bude to mít negativní 

dopad na dopravu, je přesvědčen o tom, že případná pracovní místa, která tam vzniknou, budou 

vyvážena ztrátou pracovních míst a zavřením maloobchodů v centru města. 

Protože zastupitelstvo může zaujmout stanovisko k dané problematice, proto podal návrh na 

usnesení:  

ZM vyjadřuje svůj negativní postoj k záměru "Novostavba obchodního centra Přerov, ulice 

Lipnická" a konstatuje, že požaduje záměr posoudit z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Zejména 

požaduje zaměřit se na vliv záměru na ochranu povrchových a podzemních vod, vliv světelného 

záření na blízkou Národní přírodní rezervaci Žebračka a na indukovanou dopravní zátěž na 

komunikace ve městě. 

 

tajemník MMPr Mgr. Mlčoch 

Odpověděl, že k těmto projektům se vyjadřuje Odbor regionálního rozvoje, tzn. p. Gala. Ví, jak 

odpoví, tento záměr je v souladu se schváleným územním plánem, které schválilo toto zastupitelstvo 

města. 

 

Mgr.Navařík, Ph.D. 

Upřesnil záležitost týkající se oblaku dýmu zmíněného paní Netopilovou. V Mettso Minerals by 

v letošním roce měla proběhnout instalace nové vzduchotechniky, výrazně silnějšího odsávání, které 

by mělo mít dostatečný výkon a kapacitu k tomu, aby dokázala tento prach odsát. 

Zdůraznil, že se ale neví, zdali popisovaný jev se opravdu týkal Mettso Minerals. 

 

Ing. Galeta 

Oznámil, že kolem sídliště v Předmostí je neskutečný nepořádek. Zeptal se, zda se plánuje nějaký 

úklid a kdo je zodpovědný za nepořádek v celém městě. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že neví, jak to konkrétně vypadá v dané lokalitě, ale nicméně si nemyslí, že by město 

Přerov bylo neuklizené. Za úklid je zodpovědný odbor majetku, v této chvíli není schopen říct zda a 

kdy se bude uklízet v jaké lokalitě. Samozřejmě bude zaslána písemná odpověď. 

Odmítá tvrzení, že město je neuklizené. 

 

Ing. Střelec 

Také si nemyslí, že město Přerov je neuklizené, ale bohužel není v silách společnosti, aby dnes a 

denně bylo město uklizeno tak, aby nebyl nikde žádný papírek. V Předmostí a na Velké Dlážce uklízí 

nejvíce psích exkrementů, proto tam chodí pravidelně pracovnice. Pravidelně chodí před nádraží, což 

by si měla uklízet SŽDC. I ve městě Přerově se opakovaně vyskytují černé skládky. 

Když dostane podnět, je zde mobilní rozhlas, kde občané dávají denně podněty, tak to budou řešit a 

snažit se to nějak uklidit. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Sdělil, že by bylo dobré k vyslovené záležitosti přednést i návrh řešení. Dobrá vůle zřídit sběrná místa 

na některých místech jako jsou zahrádkářské nebo chatové oblasti, je po zásluze potrestáno. Staly se 

tam z toho černé skládky, které technické služby na podnět města musí likvidovat. Město Přerov má 

dva sběrné dvory. Technické služby nabízí službu přistavení kontejneru a na sběrný dvůr to za úplatu 

odvezou. 

 

Ing. arch. Horký 

Pan tajemník konstatoval správně, že jeho stavba je v souladu s územním plánem, ale to neznamená, 

že tam musí být nutně nákupní centrum. Je přesvědčen o tom, že zastupitelstvo má právo se 

k takovému záměru vyjádřit. Bude rád, když jeho návrh na usnesení zastupitelé podpoří, protože je 

přesvědčen, že další nákupní centrum bude mít pro Přerov pouze negativní dopady. 
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p. Pospíšilík 

Konstatoval, že výstavbou tohoto centra se v podstatě odčerpá další kupní síla z centra města Přerova. 

Zeptal se, zda se nezvažuje např. snížení na 1,5 hod. parkování zdarma na nám. TGM, na Žerotínově 

náměstí, nebo jestli by bylo možné povolit parkování aut směrem ke kašně na jednu řadu např. shora, 

zboku, aby se zvýšil počet parkovacích míst, nebo vrátit autobusovou dopravu do centra. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že se uvažuje o určité změně parkování v centru města Přerova. Nicméně se domnívá, že 

v tomto nákupním centru budou jiné druhy obchodů, než jsou v centru města. Změna parkovací 

politiky v centru města by tento problém nevyřešila. 

 

Ing. Navařík 

Konstatoval, že p. Horký tím, co přednesl v podstatě vyhání investora z města. Chápe, že vznik 

dalšího nákupního centra s sebou nese i nějaké negativní jevy. Ale nemyslí si, že by byly až tak 

závažné, aby bránili investorovi investovat zde finance v podstatě pro rozvoj města.  

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Vznesla připomínku, podnět k řešení předměstského podjezdu, který je zaplaven, kdykoliv zaprší a 

průjezdnost je tam velmi obtížná. 

 

Ing. Galeta 

Zeptal se, zde se neuvažuje o revitalizace malého jezírka v Předmostí směrem na Žernavou. Jezírko by 

mělo být součástí projektu Mamutov. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Jak již řekla paní Netopilová, jezírko se jmenuje Hliník, má to ve správě Český rybářský svaz. Na 

revitalizaci tohoto rybníku měli jednání s Českým rybářským svazem, bavili se o Laguně, o rybnících 

v Předmostí, na které se dělá konkrétní projekt. Půjdou postupnými kroky. 

 

MUDr. Trhlík 

Poděkoval Ing. arch. Horkému za jeho příspěvek, za jeho vyvolání veřejné diskuse na téma 

vybudování nákupního střediska v podstatě mimo Přerov. Chce nakupovat v centru města, v jeho 

uličkách, chce, aby Přerov žil, ale Přerov nežije. 

Vyzval, aby přemýšleli, jak život do města vrátit. Dnes se Evropa snaží vracet život do měst. 

Podporuje velmi názor Ing. arch. Horkého. 

Tlumočil názor lidí z ulice, že stav zeleně ve městě Přerově, do které se dostává, připomíná míru 

zanedbanosti. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že všichni mají zájem vrátit život do centra města. 

 

Ing. Střelec 

Odpověděl, že v současné době se realizuje údržba zeleně prostým sečením a odvážením travní hmoty. 

Pokud by chtěli z ploch dostat plevele, tak by se musel dělat jiný systém údržby, bude se muset třeba 

používat i jiná chemie, protože jenom mechanickým sečením a vertikutací se to z trávníků nedostane. 

Je to údržba trávníků, pravidelné vyhrabávání trávy, pravidelné osévání. Je potřeba si uvědomit, že je 

to otázka financí, takže pokud se budou finance dávat do černých skládek, tak se nemohou udržovat 

trávníky tímto stylem. Údržba zeleně v současné době spočívá nejenom, že to dělají technické služby, 

ale i firma Konvička, a je to sečení a likvidace biohmoty. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Sdělil, že podjezd je v majetku ŘSD, údržbu tam dělá Správa silnic Olomouckého kraje. Několikrát na 

ně apelovali i v období, kdy probíhá výstavba koridoru MÚK, aby opravdu čistili jímky a vpustě. 

Když tam vypadnou čerpadla, tak tam je problém podobný dnešnímu ránu. 
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Ing. Dostal T. 

Sdělil, že místní výbor v Předmostí se zabýval prašností a skládkou v Předmostí už několikrát, je to 

v zápisech. Firmy, které jsou těmi stavbami dotčeny, tak reagují postupně. Důležité je si uvědomit, že 

probíhají 4 stavby na jednou, od železnice, přes nadjezd, optický kabel, který se ještě bude dokončovat 

a dokončuje se 13. etapa. Skládka za domem na Hranické je chvíli větší a chvíli menší, je to 

meziskládka, která po dokončení stavby bude potom zlikvidována, aspoň jim to tak bylo sděleno 

příslušnými pracovníky odboru, kteří to mají v patrnosti, takže není to nic černého, je to odsouhlaseno. 

Na místním výboru také několikrát probírali záležitost rybníku Hliník, problém je v tom, že nemá ani 

přítok a ani odtok. 

 

MUDr. Trhlík 

Poděkoval Ing. Střelcovi za odpověď, protože vysvětlil, že město ví, jak na to. 

 

Ing. arch. Horký 

Oznámil, že se pustil do čtení vědeckých studií na téma glyfosáty a rakovina a není to moc veselé 

čtení. Byl potěšen zprávou ze začátku května, kdy Přerov začíná testovat přípravek bez glyfosátů. Byl 

by rád, kdyby mohli být seznámeni s výsledky tohoto testu, aby věděli, jestli se bude nebo nebude 

používat. Občané mu zasílají podněty týkající se ošetření nějakým herbicidem, kdy to neproběhlo 

pouze na chodníku, ale je to v půlmetrovém travnatém pásu a zasahuje to do kořenového prostoru 

stromů. 

Požádal o vyhodnocení výsledků nového přípravku a o pečlivější aplikaci v městském prostředí. 

 

Ing. Dostal T. 

Konstatoval, že je na každém z nás, abychom město udržovali v čistotě. Poděkoval, že se zpět vrátila 

městská policie na Velkou Dlážku kvůli vjezdu kamionů. V Předmostí v ulici Prostějovská projíždí 

přes zákaz kamiony, proto požádal, aby se městská policie vydala i tímto směrem a provedla tam 

kontroly. 

 

Ing. Galeta 

Podal podnět na řešení dopravní situace mezi Přerovem a Čekyňským kopcem. Uvedl, že hlavně o 

víkendech je zde velký pohyb lidí. Po dokončení stavby dálnice musí pěší přejít frekventovanou cestu, 

proto je otázka, zda by tam nemohlo být dopravní značení nebo zebra. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Cestu, kterou popsal, je cesta, kudy se na Žernavou nesmí chodit. Proto spolek Predmostenzis vytvořil 

novou trasu na Žernavou, která vede od staré cihelny, po levé straně je vytvořen chodník a pak je 

značená nová stezka na Žernavu. 

Apeloval, aby lidé chodili na Žernavu bezpečně, nikoliv mostem k lomu. 

 

Ing. Střelec 

Reagoval na podnět p. Horkého, že o této situaci ví, stalo se to lidskou chybou a technické služby to 

napraví, tzn. bude tam nový trávník, už jsou domluveni s občany přilehlé lokality. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Už informoval dopravní policii o situaci v ulici Prostějovská, aby se na to zaměřili. Vyjádřil se ke 

sjezdu z dálnice, podařilo se mu dojednat s ŘSD, že tam nějaká úprava přijde, nicméně to nebude 

určitě přechod na dálničním sjezdu, ale dojde pravděpodobně ke zvýraznění dopravního značení. 

 

Ing. Dostal T. 

Zareagoval na p. Galetu, že i toto se dávno probíralo na osadním výboru a pan Navrátil zareagoval, a 

je to v řešení. 

Poděkoval p. Navrátilovi za reakci na ulici Prostějovskou. 
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MUDr. Slováček 

Kvitoval, že je posunuté značení obce a konec města Přerova na komunikaci I/47. Požádal Ing. 

Navrátila, aby zajistil odstranění přechodného značení souvisejícího se stavbou na komunikaci I/47. 

Sdělil, že si občané velmi stěžují na neudržitelnou situaci týkající se odpadků v oblasti malé laguny. 

Bylo by žádoucí, aby tam městská policie zvýšila počet kontrol. 

Dále se zeptal p. Navrátila, jestli má nějaké podrobnější informace o eventuelně chystané cyklostezce 

mezi místní částí Lýsky a areálem Emosu, případně Kauflandu. 

 

Mgr. Netopilová 

Překvapilo ji to, co říkal p. Kouba ohledně výjezdu z dálnice mezi Předmostím a Žernavou, protože 

tuto věc už vznášela na osadním výboru před několika měsíci a byla ujišťována, že se v tom něco 

podnikne, jde tam ale i o lidi, kteří tam bydlí. Byla ujišťována, že město v tom udělá takové kroky, aby 

řidiči byli informováni aspoň nějakou tabulí, aby tam zpomalili. 

Chápe, že MHD má v Přerově prázdninový provoz, ale myslí si, že naprosté okleštění linky 101 

z Předmostí, je trochu moc. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Ve svém příspěvku apeloval na novou pěší cestu na Žernavu. Je potřeba změnit zažité stereotypy 

týkající se chození k lomu a na Žernavu. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Zadali, aby byla cyklostezka v podstatě od kruhového objezdu, která vznikne u Lidlu až ke Kauflandu, 

k Emosu a měla by pokračovat až do Lýsek. Je to ve fázi nějaké studie, pracuje se na tom. 

K podnětu p. Netopilové – dojde právě k dopravnímu značení směrem k chatkám, přibude tam značka 

slepá ulice. 

 

MUDr. Slováček 

Informoval, že lidé v Lýskách dostali od projektanta dopis, který se týká přípravy projektové 

dokumentace na odkanalizování Lýsek. Projektová dokumentace by se měla týkat přípojek apod., 

nicméně občanům z Lýsek chybí informace – zeptal se zda náklady, které ponese město budou od 

hranice pozemku soukromých pozemků po splaškovou kanalizaci, nebo to město ponese v celém 

rozsahu, tzn. od nemovitosti vlastníků až po splaškovou kanalizaci. 

Dále se zeptal, jak to bude řešeno v případě, že mají občané vedenou splaškovou kanalizaci ze svých 

domácností pod svými nemovitostmi. 

Dále se ptal, kdy je plánovaná realizace této akce a jak moc to bude spěchat, aby si to občané do 

budoucna zařídili. Potřeboval by ucelené informace a chtěl by požádat, pokud by někdo z magistrátu 

mohl přijít osobně do Lýsek, kde by svolali schůzi s občany, aby to vysvětlil někdo kompetentní. 

 

náměstek primátora p. Zácha 

Doporučil by pozvání a jednání přímo v místní části Lýsky za účasti projektanta. S projekční firmou 

měli jedno úvodní jednání, kdy si trasovali kanalizaci, jsou tam úskalí, jak tam vůbec hlavní 

kanalizační řád napasovat, protože je tam spletitost spousty inženýrských sítí. Záležitostí obyvatel 

místní části jsou jednotlivé přípojky. 

Chtějí připravit projekt, chtějí to v rámci přípravných prací odkomunikovat v místní části Lýsky, bude 

rád, když pošlou návrhy nějakých termínů, aby mohli pana projektanta pozvat a mohl všechny tyto 

dotazy a připomínky zapracovat do projektové dokumentace, pokud to bude technicky možné. 

 

primátor Ing. Měřínský  

Doplnil p. Záchu, že občanům se zaplatí z projektu to, tak bude záležet na tom, jak rozhodne 

zastupitelstvo. 

Pokud zastupitelstvo rozhodlo, že v Čekyni se zaplatí celá projektová přípojka, tak pokud rozhodne 

stejným způsobem, tak občané budou mít uhrazený celý projekt. 
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MUDr. Slováček 

Poděkoval za odpověď a dodal, že dopisy jim přišly ve čtvrtek minulého týdne a jednou částí dopisu je 

plná moc, kdy po nich vyžadují, aby ji podepsali všichni občané Lýsek. Lidem chybí zásadní 

informace a firma bude navštěvovat domácnosti mezi 8.-19.6., takže je na to krátká lhůta. 

Požádal, aby se potom s panem náměstkem Záchou domluvili. 

 

Ing.arch. Horký 

Vrátil se k vypořádání podnětů z minulého zastupitelstva, kdy se věnoval projektu Blažkova domu a 

jeho rekonstrukce. Zaujala ho odpověď, že na zpracování projektové dokumentace byl osloven jeden 

projektant a odbor PRI dostal pokyn od vedení města oslovit přímo vybranou projekční firmu. Je to 

poněkud zarážející postup a myslí si, že by se na to mohl podívat Kontrolní výbor. 

Požádal o prezentaci „auto na chodníku“ na náměstí Přerovského povstání, bylo to 27.5., má to být 

vyšetřováno jako přestupek. Řidičem vozu je zastupitel Marek Dostál, který je shodou okolností 

předsedou Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost. Nemyslí si, že takový člověk by měl 

být předsedou komise. Proto podal návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání doporučuje Radě města Přerova odvolat z Komise 

pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost pana Marka Dostála. 

 

p. Dostál M. 

Neví, z jakého zdroje pan Horký zjistil, že je to jeho auto, když to není vidět. Na daném místě není 

žádná možnost zaparkování k zásobování, tak se tam musí materiál nějakým způsobem dovést. 

Konzultoval to s panem Teriakim, který mu dal víceméně za pravdu, že i kdyby si auto polepil jako 

„zásobování“, tak ho lidé stejně nebudou považovat za zásobovače. 

Řekl, že problém je asi v tom, že se do něj pan Horký zamiloval, protože nechápe, proč ho neustále 

nějakým způsobem napadá a nepřijde si informaci nějakým jiným způsobem zjistit. 

 

Ing. arch. Horký 

Uvedl, že je to několik let, to, co pan Dostál ukazoval fotografie nejmenovaného radního, jak parkuje 

na chodníku, byl to možná ještě méně závažný přestupek, než učinil on sám. S ohledem na to, že je 

předsedou komise, mimo jiné pro bezpečnost, tak si myslí, že by takto jít příkladem lidem, neměl. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Myslí si, že takováto diskuse je nedůstojná zastupitelstva, že zastupitelstvo nemá posuzovat zda byl 

nebo nebyl spáchán nějaký přestupek. 

 

p. Pospíšilík 

Dotázal se pana Hýzla, jestli plánované opravy na bazéně už proběhly, jestli se podaří bazén otevřený 

po celou dobu prázdnin. 

Dále se zeptal, jestli probíhá nějaké výběrové řízení na nového nájemce Městského domu. Ptá se i 

z důvodu, že pokud je otevřený MD, tak jsou otevřené i WC, které mohou občané využívat. 

Na ulici Staré Rybníky je vidět útulek, který je nedokončený a nejsou v něm zvířata, proto se zeptal, 

jestli je to městský útulek, na který se přispívaly peníze, protože není v provozu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že ředitel KISu byl pověřen, aby hledal nového nájemce. 

 

Mgr. Hýzl 

Odpověděl panu Pospíšilíkovi, že všechny opravy v podstatě udělali a letos žádná odstávka respektive 

dalších 18 měsíců, pokud se nestane něco neočekávaného, tak určitě odstávka žádná nebude. 

 

Ing. Střelec 

Odpověděl panu Pospíšilíkovi, že to není součást útulku, je to soukromý projekt a má to být chovná 

stanice. 
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občan – p. M. 

Stěžoval si na majitelé psů, kteří je nechávají chodit na volno a bez náhubků. Dále si stěžoval na 

cyklisty, kteří jezdí po chodnících mimo cyklostezky a nikdo to neřeší. Sdělil, že dokonce i po 

chodnících jezdí auta. 

 

p. Pospíšilík 

Myslí si, že u kina Hvězda je snad nějaké stavební povolení, tzn. i povolení pro vjezd na staveniště, 

pokud se tam něco buduje, tak komunikace musí být nějak upravená, takže buď je špatně stavební 

povolení nebo někdo nejezdí tam, kde jezdit má. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Uvedl, že řidič daného vozu neměl žádné oprávnění jezdit po chodníku a bylo řečeno, že tento 

přestupek se řeší. 

 

Ing. Galeta 

Měl kritickou připomínku k činnosti městské policie týkající se nošení roušek během koronavirové 

infekce a shlukování lidí na veřejnosti. 

 

p. Dostál M. 

Vrátil se k siutaci s Octavií – v Přerově je problém v tom, že jsou zde místa, která nedovolují solidním 

způsobem zásobovat, proto existují tzv. pojízdné chodníky, mimo jiné to má i městská policie. 

Po domluvě s panem ředitelem městské policie, navštívil odbor majetku a tuto záležitost začali řešit, 

nejenom v tomto konkrétním případě. Tento problém začali řešit i za paní ředitelku kina, která bude 

mít obdobný problém, a aby se to dělalo v jednom procesu. Bude tam moci legálně zásobování zajet. 

 

občan – p. Č. 

Poděkoval panu Navaříkovi za svůj příspěvek o participativním rozpočtu. Znovu uvedl příklad ze 

Zlína, kdy velice jednoduše občan navrhne, ve druhém kroku radnice ověří realizovatelnost návrhů, ve 

třetím kroku je představení veřejnosti, ve čtvrtém kroku občané hlasováním vyberou nejlepší návrhy a 

v pátém kroku se radnice zasadí o realizaci návrhu, vše funguje bez překážek a jednoduše, je vyčleněn 

rozpočet pro tyto návrhy, občané sami soutěží o to, který návrh bude úspěšný. 

 

občan – p. M. 

Požádal pana primátora, aby z titulu své funkce a pravomocí zařídil nápravu týkající se neukázněných 

cyklistů, majitelů psů atd. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že město má vyhlášku o volném pohybu psů, stejně jako je vyhláška, že cyklisté se volně 

nemohou pohybovat na chodníku, ale vynutit se to nedá, je to o ukázněnosti jednotlivce. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Ujistil, že neexistuje vůbec žádný důvod, aby se jakýkoliv občan v komunikaci se zastupiteli nebo 

s radními, měl cítit jakkoliv méněcenný, všichni jsou obyčejní lidé. Občané se nemusí bát se na ně 

obrátit s jakýmikoliv nápady, a tomu se říká zastupitelská demokracie. 

 

občan – p. M. 

Sdělil, že jako občan je zaražený, jaká rozhodnutí v Přerově jsou. Uvedl, že mezi budovami v areálu 

obchodního centra Kaufland u Strhance je nelogické dopravní značení cyklostezky. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Přislíbil, že se podnětem budou zabývat. 
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503/13/9/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova 

odvolat z Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost pana Marka Dostála. 

 

Hlasování: 5 pro, 9 proti, 18 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

504/13/9/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení vyjádřit svůj negativní postoj k záměru "Novostavba obchodního 

centra Přerov, ulice Lipnická", 

 

2. nepřijalo návrh usnesení konstatovat, že požaduje záměr posoudit z hlediska zákona             

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, 

 

3. nepřijalo návrh usnesení požadovat zaměření se na vliv záměru na ochranu povrchových a 

podzemních vod, vliv světelného záření na blízkou Národní přírodní rezervaci Žebračka a na 

indukovanou dopravní zátěž na komunikace ve městě. 

 

Hlasování: 16 pro, 5 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Symerský) 

 

 

505/13/9/2020 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 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Symerský) 
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10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 8. června 2020 

ve 20:45 hodin. 

 

 

V Přerově dne 8.6. 2020 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

 

 

 

                                                                             Mgr. Jaroslav Hýzl 

člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Helena Netopilová 

                                                                                              členka Zastupitelstva města Přerova 

 

 

 

 

 

 


