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Z Á P I S 

z 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 24. srpna 2020 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Odvolání primátora města Přerova p. Pospíšilík 

2.2 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem týkající se 
veřejných zakázek za období květen - červen 2020 

RSDr. Nekl 

2.3 Návrh na změnu počtu členů Výboru pro místní části Ing. Střelec 

2.4 Informace o činnosti Rady města Přerova od  13. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 
součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 
Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. 
Na Zábraní 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v 
k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 
1487 vše v k.ú. Dluhonice . Bezúplatný převod nemovitých věcí do 
majetku statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, 
jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4, jehož součástí je 
stavba bez č.p./č.e.p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, 
p.č. 1145/14 vše v k.ú. Dluhonice.                                                                                                                                                            
Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných 
zakázek                                                                                                                        

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerov -  části pozemků  p.č. 6585/1, p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 
6585/4, p.č. 6577/199 vše  v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt 
k bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce 
Přerov I-Město  

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 
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3.2.8 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

3.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

3.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 oba v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.3 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 4394/115 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 
pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  

p. Zácha 

3.4.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí  
a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.4.3 Směna nemovitých věcí – pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u 
Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 
1014 a p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

p. Zácha 

3.4.4 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov v 
majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a 
p.č. 166 oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.5.1 Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících k 
podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město 
(Domov pro seniory) 

p. Zácha 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú. 
Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné 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. 4740, p.č. 
4744, p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím 
povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

3.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné  z předkupního 
práva. 

p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 13 – úspory 
 

Ing. Mazochová 

4.3 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic 
 

Ing. Mazochová 

4.4 Poskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku 
 

primátor 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 
„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – 
projednání zadávacích podmínek 

primátor 

5.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 
ekosystému Předmostí“ 

Ing. Mazochová 

6. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 primátor 
Mgr. Kouba 

7. Sociální záležitosti  

7.1 Charita Přerov – Noční sedárna Mgr. Kouba 
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7.2 Seniorské cestování Mgr. Kouba 

7.3 Seniorské cestování se svými vnuky Mgr. Kouba 

8. Různé  

8.1 Aktuální vývoj v oblasti výstavby dálnice D1 úseku 0136 Ing. Prachař 

8.2 Škoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního správního 
orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů v řízení o odstranění pevné překážky z 
veřejně přístupné účelové komunikace 

primátor 

8.3 Škoda vzniklá v rámci projektu 09 IOP primátor 

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

8.5 Nominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 
kraje a.s.  

primátor 

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

primátor 

8.7 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních za I. pololetí 2020 

primátor 

8.7.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí  do majetku statutárního města Přerova, bytových  a 
nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k 
části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov 
(Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu č.p. 1945 příslušném k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v 
k.ú. Přerov, včetně objektu bydlení č.p. 2024, příslušném k části 
obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 31 v k.ú. Přerov 
(Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový 
dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 
p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), spoluvlastnického podílu 
na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce 
Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a 
spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov – 
materiál na stůl 

p. Ondrůj 
 

8.7.2 Informace o archeologickém průzkumu na Horním náměstí – 
materiál na stůl 

Mgr. Schenk, Ph.D. 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

A. Předsedající: 

 

 Ing. Petr Měřínský   primátor  

 

 

 

 

B. Členové Zastupitelstva města:  dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

C. Omluveni:    MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA 

MUDr. Martin Trhlík 

Ing. Michal Symerský 

 

 

 

D. Hosté:     Ing. arch. Kovačovič – externí administrátor  

Ing. Čermák – zmocněnec pro dostavbu dálnice 

      p. Hanák – Akademie krizového řízení a management 

 

 

 

    

E. Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Upozornil na mimořádné opatření MZ ČR, že pokud se ve vnitřních prostorách nachází více než 100 

osob, je nutno použít ochranné prostředky dýchacích cest.  

 

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

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

znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu mu blízkou, pro osobu fyzickou nebo 
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právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, tzv. střet zájmů, je povinen, 

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

 

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

projednávaným věcem. Není takový zastupitel. 

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

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

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

ze zasedání.  

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

 

Omlouvá se:    MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA 

   MUDr. Martin Trhlík 

   Ing. Michal Symerský 

 

Později se dostaví: Ing. Pavel Galeta 

 

 

 

Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města Přerova, v počtu 31 zastupitelů.   

Proto je zasedání schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 8. června je ověřený a vyložený u 

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 14. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 14.8.2020. 

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

 

 

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

 8.7.1 - „Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova, bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, 

(Palackého ul.), spoluvlastnického podílu na společných částech domu a spoluvlastnického 

podílu (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových jednotek v objektu bytový dům 

(Kratochvílova ul.)“ 

zpravodaj pan Ondrůj 

 8.7.2 – „Informace o archeologickém průzkumu na Horním náměstí“ 

zpravodaj Mgr. Schenk, Ph.D. 

 

 

Má, prosím, někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 14. zasedání 

Zastupitelstva města? Nemá. 

 

 

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhl: 

Ing. Tomáše Navrátila a Radka Pospíšilíka. 

 

 

Zapisovatelkou jmenoval paní Schönovou. 
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Hlasování o programu a o ověřovatelích: 31 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík), 1 nepřítomen (Ing. Galeta). 

 

 

 

506/14/1/2020 Zahájení, schválení programu 14. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 24. srpna 2020, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila a Radka Pospíšilíka za ověřovatele 

zápisu 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 13. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

507/14/2/2020 Odvolání primátora města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Radek Pospíšilík, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit odvolání Ing. 

Petra Měřínského z funkce primátora města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upozornil zastupitele na jednací řád města Přerova, konkrétně článek 2, bod 8: „Návrhy musí být 

zpracovány v souladu s právními předpisy tak, aby členům zastupitelstva umožnily komplexně 

posoudit problematiku a o navrhovaném usnesení hlasovat. Důvodová zpráva musí výstižně zdůvodnit 

navrhované usnesení, charakterizovat a zhodnotit dosavadní stav, příčiny a důsledky nedostatků, 

navrhovaná opatření a jejich případný ekonomický, právní či jiný dopad. Obsahuje přehled dříve 

uskutečněných jednání a přijatých usnesení v předkládané věci.“ 

Upozornil na to z toho důvodu, že pokud se v budoucnosti objeví materiál, který nebude mít 

důvodovou zprávu, jako je tomu v tomto případě, tak bod nebude zařazen do řádného programu 

zastupitelstva. Zastupitelé, kteří nemají připravenou důvodovou zprávu, mohou své návrhy přednášet 

v bodě různé. 

 

p. Pospíšilík: 

Po volbách před 2 lety s nadějí očekávali od nového vedení města, že bude schopno řešit jejich 

největší problémy. Na klubu se shodli, že budou aktivně podporovat všechny návrhy, které se budou 

na zastupitelstvu projednávat a zároveň, které budou tyto problémy řešit. Bohužel již první měsíce 

ukázaly, že realita je vzdálena od proklamací a předvolebních slibů. Pocit bezpečí občanů se k lepšímu 

nemění, práce je méně, vyhlídky na nová pracovní místa jsou mizivé. Byt v panelovém domě stojí 

téměř 2 mil. Kč, nový téměř 4 mil. Kč. Parcely na individuální výstavbu nejsou, počet obyvatel trvale 

klesá a s tím i kupní síla. O problémech v dopravě ani nemluvě. Naše město se nerozvíjí. Investice 

města nejdou tam, kde je to nejvíce potřeba, a to je do podpory bydlení, ať mladých lidí nebo aktivních 

seniorů, do podpory novým zaměstnavatelům. Místo, abychom se účinně zbavovali nepřizpůsobivých 

občanů, dáváme jim městské byty, včetně zařízení. Koordinace dopravy u velkých staveb je velmi 

špatná.  
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Přerov jako město je v konkurenci okolních měst, jak těch blízkých, jako je Olomouc, Prostějov, 

Hranice, Lipník nebo vzdálenějších jako Ostrava, Brno, Praha. Všechna tato města dlouhodobě, krok 

za krokem, postupnými kroky tyto problémy řeší. Každý rok postupně investují nemalé prostředky do 

infrastruktury, kterou investoři potřebují. Místo těchto investic naše město utrácí prostředky za 

nepotřebný majetek. Pro veřejnost pane primátore stavíte Potěmkinovu vesnici, o problémech 

nemluvíte, neznáte na ně řešení. Občané vás zvolili do pozice primátora i pod volebním heslem pana  

Babiše ,,Má na mně telefon, kdykoliv mi může zavolat.“ Bohužel se tak neděje. Máte obrovskou 

možnost, jak městu pomoct. Jste primátorem za hnutí ANO, hejtmana máte za hnutí ANO, premiéra a 

důležitá ministerstva jsou pod vedením stejného hnutí. Ještě před několika týdny jste měli poslance 

Ing. Petra Vránu, který je zároveň ve vedení Olomouckého kraje. Jak tyto možnosti využíváte k řešení 

problémů? Nijak. Pane primátore, alibisticky jste přijal funkci primátora, zahazujete velkou příležitost 

svým nihilistickým způsobem fungování. Na koordinaci dopravy jste dosadil člověka, který tomu 

vůbec nerozumí. Pane primátore, město pod vašim vedením nevzkvétá. Proto navrhl jeho odvolání 

z funkce primátora.  

 

Ing. Vrána: 

Reakce na pana Pospíšilíka – proč zde je návrh na odvolání pana primátora? Protože budou volby. 

Pokud to chtěl někdo udělat, mohl to udělat kdykoliv. Je náhoda, že zrovna poslední zastupitelstvo 

před volbami tak činí. Pan předkladatel Pospíšilík prošel tolika stranami, že si nemůže být jistý, ve 

které je nyní. Pokud to dělá pro současné politické angažmá, tak tomu kroku trochu rozumí, protože 

chce zviditelnit neviditelné. Že pokus o destabilizaci Přerova nevyjde je jasné. Odhaduje, že pro 

nebude hlasovat celá koalice a někteří další zastupitelé.  

Pokus odvolat primátora je právo opozice. Má za to, že u nás na komunální úrovni se takto radikálně 

nikdy nepostupovalo. Tedy jen jednou, kdy Prosperita za vedení kolegy Pospíšilíka nebyla schopna 

v období 2014 – 2018 vůbec nic prosadit, tak raději utekli z koalice. 

Vrátil se k návrhu, buď předkladatel neumí počítat, nebo vyjednávat. Proč by materiál předkládal, 

pokud by neměl vyjednanou podporu nadpoloviční většiny zastupitelů, aby návrh prošel? No, proto, 

aby se o tom mluvilo a psalo. Je přesvědčen, že to podporu nemá a předkladatel udělá ostudu. Nejen 

sobě, své nové straně, ale možná celému zastupitelstvu. 

Koalice o takto podaném a nezdůvodněném bodě nebude hlasovat. 

Přerov to neměl nikdy jednoduché. V roce 2014 přebírali město s obřím dluhem 383 mil. Kč. To se 

zákonitě muselo projevit na investicích.  

Akce nad 500.000 Kč: v roce 2016 – 109 mil. Kč, v roce 2017 – 103 mil. Kč, v roce 2018 – 308 mil. 

Kč, v roce 2019 – 175 mil. Kč. 

Mají se dělat investiční akce jen proto, aby byly vidět, nebo dělat jiné, které nejsou tak vidět, ale jsou 

potřebné pro starší občany, handicapované a děti? 

V roce 2018 byly tyto důležité investice: 

4 mil. Kč – rekonstrukce chodníků a cyklostezek, 6 mil. Kč – parkoviště u Meopty, 23 mil. Kč – 

rekonstrukce hřiště Za mlýnem, 10 mil. Kč – DPS Trávník, 7 mil. Kč – výsadba stromů po kůrovci,   

11 mil. Kč - nové nutné projekty. 

V roce 2019 tyto investice: 

8 mil. Kč – nové projekty a dokumentace, 5 mil. Kč – výsadba stromků, 91 mil. Kč - Dluhonské 

mosty, 10 mil. Kč – chodníky, 17 mil. Kč – DPS U Žebračky, 82 mil. Kč - modernizace základních 

škol. 

 

Ing. Hrabina: 

Všechny přivítal na dnešním divadelním představení s názvem „14. zasedání zastupitelstva města 

Přerova“, jak zasedání veřejně nazval v tisku nejvyšší představitel města Přerova. Bohužel neupřesnil, 

zda má na mysli komedii, tragédii či dokonce frašku. Z jeho pohledu je to naprostá arogance a 

degradace práce všech zastupitelů. Je to další díl do mozaiky toho, proč navrhli jeho odvolání. 

Na stránkách města jsou úkoly pana primátora stanoveny takto, citoval: „Primátor plní úkoly 

související se zastupováním statutárního města Přerova v oblasti samostatné působnosti v otázkách 

strategie a rozvoje města, územního plánu, životního prostředí a kultury“. 

Zaměřil se na strategii a rozvoj města, protože je to pro něho nejdůležitější. Vize města by měla 

popisovat stav v budoucnosti cca 15–20 let, kterého chce město svými rozvojovými aktivitami, 
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definovanými nejen ve Strategii města, dosáhnout. Vize je založena na klíčových přijímaných 

hodnotách, aby bylo možné se s ní ztotožnit a aby posílila integritu Strategického plánu. Je 

formulována s ohledem na silné a slabé stránky města i s ohledem na příležitosti a hrozby, které 

mohou rozvoj města ovlivnit. Na strategii se musí postupně a trvale pracovat. To, že v Přerově žádná 

vize není a na strategickém rozvoji se nepracuje, nemusí ani zdůrazňovat. 

Pokud strategický plán není, ukázal, že nejsilnější koaliční strana neplní ani předvolební sliby, ani 

sliby v programovém prohlášení rady města Přerova. Z předvolebního programu ANO a 

programového prohlášení rady uvedl: 

Bod: Zajistíme státní spolufinancování přestavby hotelu „Strojař“ na dostupné bydlení pro seniory a 

mladé – nic se neděje, už slyšel i oblíbený termín koalice a to je ,,demolice objektu“. 

Bod: Udělat Přerov atraktivním městem pro mladé – Přerov je tak atraktivní, že kdo může, se stěhuje 

pryč, čehož důkazem je trvale se snižující počet obyvatel.  

Bod: Považujeme rozvoj infrastruktury pro podnikání a bydlení za základ celkového rozvoje města – 

jeho hodnocení – nic, nula. 

Bod: Snížení počtu lidí na ubytovnách, bezpečnost obyvatel – absolutně nesplněno. Koalice se chlubí 

snížením počtu ubytoven, takže ve výsledku na ubytovnách je opravdu méně lidí, nicméně lidé z 

ubytoven se rozptýlili po Přerově za vydatné podpory straníků z jiné koaliční strany, kteří těmto 

osobám pronajímají své nemovitosti a čerpají dávky na bydlení. 

Bod: Podporujeme vybudování strategické průmyslové zóny Přerov – Bochoř - nic, nula. 

Bod: Dodržíme koncept smart city při plánování rozvoje města – nic, nula – projekt zrušen 30.4.2020. 

Bod: Zpracování nové koncepce parkování s důrazem na zvýšení počtu parkovacích míst – nic se na 

tom nedělá. Víte, co znamená slovo koncepce? 

Bod: Vybudování městské víceúčelové haly pro kulturu a sport – je tady vybudování městské 

víceúčelové haly, nikoli nákup vybydleného objektu a jeho oprava, a to ještě v záplavovém území. 

Bod: Umístění nové knihovny - kam ji dáte? Nebo jen prázdný výrok rady města? 

Bod: Podpora cestovního ruchu a turisticky výjimečných lokalit – třeba Mamutov? Jak vypadá jeho 

podpora? 

Bod: Pokračování v regeneraci panelových sídlišť – tady snad jediný bod, který funguje. 

Bod: Maximální spolupráce s Olomouckým krajem, vládou i orgány státní správy - kromě zištných 

nabídek nemovitostí organizaci osobně spjaté s hejtmanem je jeho dojem, že se spíše jedná o 

spolupráci minimální než maximální. 

Bod: Nastavení strategie pro nakládání s odpady, s cílem udržet přijatelnou cenu tepla a poplatku za 

komunální odpad – hned první rok vládnutí koalice zvýšila poplatek za odpad Dále podepsala nákup 

akcií se společností… 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Váš čas uplynul, pane Hrabino. Pan Hrabina se mýlí v tom, co nazývá komedií. Nenazývá tím jednání 

zastupitelstva, pouze váš bod, který jste dali na jednání. 

 

Mgr. Galová: 

Domnívá se, že na jednání zastupitelstva mají tolik závažných témat, že neshledává důvod, proč se 

zabývat materiálem tak bezprecedentně nepřipraveným, který nezahrnuje žádnou adekvátní věcnou 

argumentaci, proč navrhovatel navrhuje to, co navrhuje. Chybí ji fakta. Doufala, že pan Pospíšilík 

nebo Hrabina nějaká fakta nad kterými by se mohla zamyslet a byla by to fakta do diskuse, že uvedou. 

Nestalo se tak. Jsou to prázdné fráze a věty. Z toho důvodu je materiál nesmyslem. Jeho jediný smysl 

je politický, protože mají být dvoje volby. 

Nebude vůbec hlasovat. S něčím tak nepřipraveným se ještě nesetkala.  

Kdyby panu Pospíšilíkovi úřednický aparát předložil prázdný dokument, proč někdo něco navrhuje, 

tak by byl první kritik.  

 

Mgr. Netopilová: 

Ač je z opozice, je proti. Odvolání vnímá jako laciné gesto, které přímo souvisí s nadcházejícími 

volbami. Sleduje facebookové stránky Trikolory a vůbec se jí nelíbí to, jak Trikolora zneužívá situace, 

například co se týká incidentu se dvěma olašskými rodinami, přičemž si zároveň myslí, že se tehdy 

pan primátor vyjádřil opravdu hloupě. Myslí si, že ty rodiny by měly být co nejpřísněji potrestány, ale 
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to, jak té situace zneužívá Trikolora, jak eskaluje napětí, když čte jejich příspěvky, tak už jen na 

základě těchto věcí nemá důvěru v to, kdyby se ve městě ujali vlády. To, ale neznamená, že je 

spokojená se stavem města, jaký je. Není. 

Dopravní situace je takovou zátěží pro obyvatele, jako snad nikdy. 

 

Ing. Hrabina: 

Dokončil svůj referát a pokračoval body ze slibů největší koaliční strany: 

Bod: Pokračování spolupráce města s ŘSD a Olomouckým krajem v oblasti koordinace projektů 

dopravní infrastruktury – může mu někdo říci, kdo toto tedy koordinoval tak, že se sešly dvě velké 

dopravní stavby a dvě technické (výměna parovodního potrubí a optické rozvody) v jeden čas? Víte, 

co znamená slovo koordinace? 

Bod: Garance pro strategické řízení financí – na základě výčtu nesplněných priorit by si všichni 

zástupci koalice měli nastudovat něco o strategickém řízení čehokoli. Vysvětlit všem o čem je 

strategické řízení není na 5 minut jeho času, ale pokud po dvou letech ve funkci není od primátora v 

této oblasti žádný výstup, vidí situaci velice špatně.  

A jedna třešinka na závěr - Bod: Začali jsme měnit Přerov k lepšímu – tak hned první věta v 

předvolebním materiálu ANO ho dostala. Zdá se, že směřujeme k parodii. 

Naše město nevzkvétá a mezi Přerovany panuje blbá nálada a lidé, kteří mají tuto situaci řešit, ji již 

dva roky neřeší. Ve městě se zhoršuje bezpečnostní situace a primátor toto zlehčuje prohlášením, že se 

nic neděje. Proto dali návrh na odvolání primátora. 

 

MUDr. Slováček: 

Reakce na paní Galovou – pokud žádný z bodů, který mělo ANO ve svém volebním programu není 

plněn, a jí to přijde jako nedostatek pádných argumentů, a není důvod a nic se neděje, tak asi nemá 

smysl nic dalšího vysvětlovat. 

Reakce na pana Vránu – mrzí ho, že to opět sklouzlo do osobních invektiv. Chce připomenout panu 

Vránovi, že mohl již dvě období po sobě zastávat funkci primátora města Přerova, měl na to mandát, 

byl hlavní osobností ANO jak v předchozích volbách, tak v těch volbách před 6 lety a pokaždé se této 

zodpovědné funkce zřekl. Lidé dávali hlas hnutí ANO také z toho důvodu, že na prvním místě byl pan 

Vrána a předpokládali, že se ujme funkce primátora. 

Jestli to je nebo není předvolební kampaň – těžko říct. Oni velmi vnímají nespokojenost občanů města 

Přerova se situací, jaká tady je. Poslední kapkou do poháru trpělivosti byla situace vyeskalovaná 

několik dní trvající mezi dvěma skupinami olašských Romů, kdy padlo řešení pozvat olašského krále. 

Vy, jako vedení města jste legalizovali paralelní fungování nějaké jiné společnosti a naznačili lidem, 

že naše právo nestačí a je třeba jednat s nějakým králem, který ve finále se nedostavil a nejednal. 

Občané velmi negativně vnímali, když byla diskuse v Městském domě, že při jakémkoliv příspěvku 

pan primátor si studoval něco v notebooku a ani je neposlouchal a nedíval se na občany, kteří vznáší 

dotazy. 

Panu Vránovi z těch stamilionových částek, kterými hýřil vypadl nákup nepotřebné budovy TGM 16, 

nebo demolice Chemiku. 

Trikoloře rozhodně nejde o to, aby šla proti mladým a seniorům. Nezpochybňují investice do 

školských zařízení. Pouze zpochybňují investice do nepotřebného městského majetku. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V částkách, které uváděl pan Vrána, nebyly uváděny částky na nákup jakéhokoliv majetku. 

Mýlíte se v tom, že jsem neposlouchal občany na jednání tady v městském domě. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová, faktická: 

Pan Vrána nebyl před dvěma roky lídr kandidátky. Byl na třetím místě. 

 

p. Pospíšilík: 

Vysvětlete lidem, kteří chtějí v Přerově bydlet, nemůžou postavit rodinný dům, protože nemůžou 

sehnat parcelu na individuální výstavbu. Lidé z realitních kanceláří říkají, že je velký problém koupit 

parcelu pro individuální bydlení. Kolik lidí utíká do Hranic, Olomouce, Prostějova. Prostějov má 

pořád 53 tisíc obyvatel. 
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Meopta propouští, není tady průmyslová zóna. Zaměstnavatelé odcházejí nebo propouští. Lidé 

odjíždějí za prací.  

Nikdo nezpochybňuje, že dáváte peníze do škol, že se opravují a udržují domovy pro seniory. 

Nákup TGM 16 není investice na rozvoj města. Na rozvoj města je oprava Strojaře, kde můžeme 

udělat byty pro mladé lidí, aby neodcházeli jinam. 

Dnešní vystoupení má pomoci k tomu, aby se znovu všichni soustředili na priority. Nemají problém 

s tím pomoci. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Omlouvá se panu Vránovi, že ho i v minulých volbách nominoval za lídra.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Vadí mu, když se lže, nebo když se manipuluje. Obává se, že jsme tady svědky obojího. Zaznívají tady 

výtky směrem k panu primátorovi, které on není schopen ovlivnit, například že nový byt stojí 2 mil. 

Kč. Zaznělo tu, že některé věci z programového prohlášení nejsou dokončené. Samozřejmě, máme 

polovinu volebního období, tak se nedá očekávat, že by mohly být splněny všechny body. 

Panu Pospíšilíkovi může o přestávce říct, kde je v Přerově 21 stavebních parcel, kde se může hned teď 

začít stavět, protože jsou zasíťované. 

Materiál na odvolání primátora neobsahuje ve své důvodové zprávě ani jedno písmeno. Zato 

v médiích se důvody začaly brzy objevovat. Zaznamenal dva novinové články. Rozumí tomu tak, že 

jde o zviditelnění předkladatelů materiálu. Když se materiál objevil v podkladech, tak se o to média 

začala zajímat a začala o tom psát. Pan předkladatel byl evidentně k médiím velice sdílný, nám neřekl 

vůbec nic. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Váží si zastupitelů, kteří řeknou svůj příspěvek od srdce a spatra. Napsat si dvoustránkový elaborát a 

odcitovat to, tak to umí každý. To patří do předvolební kampaně. 

Neumí si představit, jak ovlivníme trh s byty. Absolutně nesouhlasí ve věci nedostatečné nabídky  

parcel pro rodinné domy.  

Všichni víte, pod jakým tlakem se kupoval Strojař za 42 mil. Kč. Pokud ho teď máme přebudovat na 

startovací byty, tak žádá o součinnost. Pojďme na stavební úřad, řekněme si, jaký je stavební zákon, co  

musí splňovat a předložme studii, kolik ta rekonstrukce bude stát. Přesunout úřad tam nešlo, kvůli 

statické náročnosti.  

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Reakce na pana Pospíšilíka – v rámci kompenzací na výstavbu dálnice vznikne v Dluhonicích 

rozvojová zóna pro výstavbu rodinných domů a město to nebude stát ani korunu. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pokud je rolí primátora i reprezentace města navenek, tak jeho bohorovná vystupování nepovažuje za 

úplně dobrý příklad, jak reprezentovat město. A pokud primátor uvádí zahraniční účastníky slovy: 

„vítejte ve městě, které není moc pěkné“, tak z toho nemá pocit, že by se za město Přerov pral. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Mýlíte se v tom, jakým způsobem uvádí město našim partnerům. Vždycky říká, že je to město, které 

má spoustu krásných míst.  

 

MUDr. Slováček: 

Reakce na pana Navaříka - nejsou padlí na hlavu a nemyslí si, že primátor města má schopnost 

ovlivnit cenu bytů na trhu s nemovitostmi. Nicméně, město by mělo investovat do startovacích bytů. 

Neměly by být zneužívány sociálně slabými, ale aby to byly startovací byty pro mladé rodiny. Pak má 

smysl udělat přehled na kolik vyjde investice do Strojaře. V tomto smyslu by se měl zasazovat i pan 

primátor. 

Reakce na pana Navrátila – neví, jestli to, že město to nebude stát ani korunu, to co se bude dít 

v Dluhonicích s dostavbou dálnice, tak kdo z města na tom má jakou zásluhu. Pokud ho paměť 
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neklame, tak ledy se pohnuly po tom, co se tady objevil pan premiér. A to, že se tady má objevit, 

nevěděla dokonce ani radnice samotná. Být panem Navrátilem, tak by si nepřisvojoval, že 

v Dluhonicích se proinvestuje 100 mil. Kč, protože to jde úplně z jiných zdrojů a hýbatelem toho 

celého je předseda vlády. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Má pocit, že část opozice sahá po holi, kterou zvedá a která se 

dá použít i na jiná města a městečka. 

Na materiálu kromě nulové důvodové zprávy mu chybí také bod B – řešení opozice nenabízí. Tento 

materiál vede k jedinému, a to je destabilizaci města. To nepodpoří. 

 

 

Hlasování: 5 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 18 nehlasovalo, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, 

Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 1 nepřítomen (Ing. Galeta). 

 

 

 

 

508/14/2/2020 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem týkající se 

veřejných zakázek za období květen - červen 2020 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj RSDr. Josef Nekl, zastupitel. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace Kontrolního výboru                  

o provedených kontrolách týkajících se veřejných zakázek za období květen - červen 2020. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

509/14/2/2020 Návrh na změnu počtu členů Výboru pro místní části 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Bohumír Střelec, předseda Výboru pro 

místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává s účinností k 31. 8. 2020 z funkce člena Výboru pro místní části Bc. Petru Trlidovou 

a Ing. Danielu Novotnou, 

 

2. mění s účinností od 1. 9. 2020 v bodě 1 své usnesení 31/2/7/2018 ze dne 19.11.2018, kterým 

zřídilo třináctičlenný Výbor pro místní části a schvaluje snížení počtu členů tohoto výboru na 

11. 

   

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

Materiál ji překvapil. Diví se, že místní výbor v Předmostí sám sebe vyřazuje z možnosti na něčem 

prospěšném participovat. Buď je výbor pro místní části naprosto zbytečný, nebo je něco divně. 

Předmostí má tolik problémů, zvláště v současné situaci, že stojí za to se účastnit kdekoliv a čehokoliv 
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a prostě za to Předmostí bojovat podobně, jako to dělají třeba Dluhonice. I když přece jenom trochu 

jinak, nikoliv vydíráním. Ráda by slyšela od předsedy místního výboru podrobnější zdůvodnění, proč 

se vzdává možnosti do něčeho mluvit. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Místní část Předmostí zůstává a dál funguje jako místní část. Problémy Předmostí řeší na výboru a 

jejich členka, která byla nominovaná do toho společného výboru, tak když jim předkládala informace, 

čím se zabývá Výbor pro místní části, tak to byly věci, které jsou specifické pro ty místní části, které 

jsou financovány na hlavu. Oni jsou bráni v tomto smyslu jako součást města. Proto věci, které řeší, 

tak řeší přímo s městem a už nevyužívají Výboru pro místní části, který třeba koordinuje práce mezi 

jednotlivými místními částmi. 

Tento návrh nejdříve prodiskutovali u nich, odsouhlasili a předložili Výboru pro místní části a teď ten 

návrh předkládá. 

 

Mgr. Netopilová: 

Odpověď nepožaduje za dostačující. Podle ní bylo namístě vyměnit člena a dát tam někoho, kdo bude 

něco důležitého řešit. 

Myslí si, že samotný výbor v Předmostí má hodně rezerv.  

 

Ing. Střelec: 

Výbor pro místní části smysl má. Debatují se tam společné postupy řešení. 

Výbor vzal tuto změnu v personálním obsazení na vědomí a je otázka jenom místního výboru, jestli to 

tak vnímá. 

Předmostí je specifické, je to spíše městská část.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ze zápisu Výboru pro místní části je evidentní, že se tam řeší problémy místních částí, které jsou 

odlišné od problémů městské části Předmostí a není proto nutné, aby bylo členem Výboru pro místní 

části. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, 

MUDr. Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

510/14/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od 13. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

(39. schůze Rady města Přerova konané dne 11.6.2020, 40. schůze Rady města Přerova konané dne 

25.6.2020, 41. schůze Rady města Přerova konané dne 9.7.2020, 42. schůze Rady města Přerova 

konané dne 6.8.2020 a 43. schůze Rady města Přerova konané dne 13.8.2020). 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

511/14/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí    

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož 

součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce 

Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) 

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

převod pozemku p.č. 3991 zast. pl. a nádvoří o výměře 211 m2, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 

2076, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46) z vlastnictví statutárního 

města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

Žadatel je především majitelem ubytovny nebo ubytoven v Přerově. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 3 nepřítomni (Ing. Galeta, Ing. arch. Horký, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

512/14/3/2020 Záměr úplatného převodu pozemků v k.ú. Kozlovice u Přerova v ul. 

Na Zábraní 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení č. 468/13/3/2020 ze dne 8.6.2020 tak, 

že nově zní: 

 

Zastupitelstvo města Přerova ukládá Radě města Přerova stanovit podmínky výběrového řízení 

na prodej pozemků p.č. 166 a p.č. 171/1 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, p.č. 170/3 

a p.č. 157/4 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a vyhlásit výběrové řízení na prodej těchto pozemků 

při zohlednění územní studie veřejných prostranství místní části Kozlovice. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Jak je zajištěné, aby celou tu plochu nekoupil nějaký developer? Je velký nedostatek parcel pro 

individuální výstavbu. Jak chcete řešit, aby pozemky nešly developerovi. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vyhlašujeme výběrové řízení. O tom, komu to prodáme, bude rozhodovat zastupitelstvo. 

 

Ing. arch. Horký: 

Tento materiál bouřlivě diskutovali i na Komisi pro majetkové záležitosti. Chápe legislativní 

překážky, které to neumožňují rozdělit jinak, respektive umožňují za velkých komplikací.  

V materiálu mu chybí porovnání toho, proč si Přerov nezahraje samo na developera. Nemáme 

porovnání variant, zda je pro město výhodnější prodat pozemky tak jak jsou a ať se stavebníci 
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domluví, kdo postaví komunikaci a jaký podíl ponesou na jednotlivých inženýrských sítích 

v porovnání s tím, co by to znamenalo, kdyby město vybudovalo veřejnou technickou infrastrukturu a 

prodalo potom pozemky výhodněji, protože už budou zasíťované. Tato informace chybí. Zároveň 

chybí i to, proč se rozhodujeme nyní prodávat zvlášť ty pozemky, když jsme je v letech 2006 a 2007 

získávali se záměrem právě toho, že je zasíťuje město a prodá je zvlášť. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Dostali jsme se konečně k pozemku od státu, který nám byl bezúplatně převeden, máme geometrický 

plán, který rozparcelovat danou lokalitu na jednotlivé parcely, ten geometrický plán je zapsán a 

můžeme vypsat výběrové řízení. 

To, na co se ptá pan Horký je věc, která mohla být nachystaná za bývalého vedení. Můžeme to 

souběžně nachystat pro další lokality, které se budou nabízet na území města Přerova. 

Domnívá se, že soukromý investor mnohdy umí lokality připravit daleko levněji než obec, stát, město. 

Upozornil na stanovisko Kozlovic, přílohu číslo 1 – vše podrobně vysvětleno.  

Kladné vyjádření osadního výboru z 19.5.2020. 

Dnes v 10.50 hodin mu byl zaslán e-mail, ve kterém byl požádán jménem žadatelů a sousedů o 

předložení návrhu na dnešní zastupitelstvo, aby byla při prodeji pozemků v k.ú. Kozlovice zohledněna 

možnost přístupu k zahradám stávajících rodinných domů. 

 

Pan Závěšický, občan Přerova: 

Chce, aby přístupový prostor byl zachován. Občané Kozlovic ten přístup opravdu vyžadují, je 

využíván. Nepožadují budování zpevněné komunikace. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Ten přístup nejen, že bude zachován, on bude nově zbudován.  

Jsou dvě možnosti, buď uložit radě zpracovat podmínky pro výběrové řízení podle geometrického 

plánu, který je zpracován a zapsán podle tehdejší platné legislativy, nebo zařadit do plánu investic 

vybudování této přístupové komunikace včetně inženýrských sítí, zpracovat projektovou dokumentaci 

na komunikaci a rozparcelovat podle geometrického plánu. 

Teď přepracovat geometrický plán a zapsat podle současně platné legislativy nelze. 

 

Ing. arch. Horký: 

Navrhl stažení materiálu a předložení variantně. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Takto diskutovali v komisi, ve které je pan Horký členem. Komise zasedala před měsícem. 

 

Ing. arch. Horký: 

V průběhu zasedání mohou zkusit naformulovat usnesení, ať se ušetří nějaký čas. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého (stažení materiálu): 12 pro, 9 proti, 9 se zdrželo, 3 

omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, 

Mgr. Stoupa). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 20 pro, 1 proti, 9 se zdrželo, 3 omluveni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 
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513/14/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 4394/132 a pozemku p.č. 4394/133 oba v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 4394/132 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2 , pozemku 

p.č. 4394/133 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 oba v k.ú. Přerov do majetku  vlastníků 

bytových jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 493 

(Seifertova 6) příslušného k části obce Přerov I - Město a pozemku p.č. 4394/28 v k.ú. Přerov, který     

k jednotlivým bytovým jednotkám náleží a to následovně: 

 

jednotka        vlastníci                     velikost podílu 

 

493/1 Stavební bytové družstvo Přerov  716/22705  

493/2 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/3 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/4 Stavební bytové družstvo Přerov 541/22705  

493/5 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/6 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/7 M.H.                             714/22705  

493/8 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/9 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/10 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/11 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/12 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/13 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/14 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/15 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/16 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/17 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/18 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/19 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/20 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/21 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/22 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/23 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/24 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/25 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/26 R.S.  a B.S.    714/22705 SJM 

493/27 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/28 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

465/29 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

493/30 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/31 Stavební bytové družstvo Přerov 714/22705  

493/32 Stavební bytové družstvo Přerov 716/22705  

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 
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514/14/3/2020 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 1483, p.č. 1484, p.č. 1485, p.č. 1486, p.č. 1487 vše 

v k.ú. Dluhonice. Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, jehož součástí 

je stavba bez č.p./č.e., p.č. 15/4, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.p.č. 

15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13, p.č. 1145/14 vše v k.ú. 

Dluhonice.                                                                                                                                                            

Smlouva o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek                                                                                                                        

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných zakázek mezi 

Statutárním městem Přerov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha 4, IČ 65993390 za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby 

„Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice– Přerov“ a o vypořádání některých práv a povinností 

souvisejících s realizací této stavby. 

Součástí této smlouvy je závazek statutárního města Přerov uzavřít do 60 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy: 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/3, p.č. 1145/12,  p.č. 1445/13 a  p.č. 

1445/14 vše k.ú. Dluhonice ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 spočívající v umístění SO 209 – Estakáda v km 82,973 

přes Bečvu a žel. trať Olomouc – Přerov, na dobu neurčitou a bezúplatně 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 p.č. 15/2 oba k.ú. Dluhonice ve 

prospěch Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 47674521 spočívající v umístění SO 357 - Přeložka vodovodu PVC 110 v km 

83,59, na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 121,- Kč včetně DPH, kdy 

investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 

65993390 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1 v k.ú. Dluhonice ve prospěch 

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

PSČ 405 02 spočívající v umístění SO 432 – přeložka kabelů NN v km 83,500 , na dobu 

neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem je Ředitelství 

silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 

 smlouvu o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.15/1, p.č. 15/2 a p.č. 1145/14 vše v k.ú. 

Dluhonice ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 

9, IČ: 04084063, spočívající v umístění SO 464 - MK Dluhonice, km 83,50 - 83,62 - přeložka, 

na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 

 

2.  schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 15/1 ostatní plocha o výměře 5532 m2, p.č. 15/2 zahrada o výměře 1135 m2, p.č. 

15/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 114 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. 

občanská vybavenost, p.č. 15/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 183 m2, jehož součástí je 

stavba bez č.p. /č.e.  občanská vybavenost, p.č. 15/6 zahrada o výměře 306 m2, p.č. 15/7 

ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 1145/12 ostatní plocha o výměře 912 m2, p.č. 1145/13 

zahrada o výměře 1349 m2, p.č. 1145/14 zahrada o výměře 7 m2 vše v k.ú.  Dluhonice              

z majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice a výpůjčku výše 

citovaných pozemků TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice            

na dobu 29 dnů počínaje dnem provedení vkladu vlastnického práva pro obdarovaného          

do katastru nemovitostí dle darovací smlouvy za účelem výkonu činnosti TJ Sokol Dluhonice, 

z.s. a uzavření darovací smlouvy a smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Přerov jako 

obdarovaným a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice jako 
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dárcem. Součástí této smlouvy je ujednání o zákazu zcízení zřízeného k tíži obdarovaného na 

dobu určitou do 31.12.2022. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 1483 orná půda o výměře 1006 m2, p.č. 1485 orná půda o výměře 7517 m2, p.č. 

1486 orná půda o výměře 1349 m2 a p.č. 1487 orná půda o výměře 930 m2 a části pozemku 

p.č. 1484 zahrada o výměře cca 300 m2 vše včetně všech součástí a příslušenství vše v k.ú. 

Dluhonice do majetku TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov V – Dluhonice, IČ 

61985252. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím dárcem a TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem 750 02 Přerov      

V – Dluhonice, IČ 61985252 jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena 

do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé strany, nejpozději však do 76 měsíců ode dne 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a nejdříve po uplynutí 5 let ode dne převzetí 

areálu Nového sportoviště do užívání budoucím dárcem. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

515/14/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov 

- části pozemků p.č. 6585/1, p.č. 5088/2 a pozemků p.č. 6585/4, p.č. 

6577/199 vše v k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6585/1 ostatní plocha o výměře cca 1.150 m2, části 

pozemku p.č. 5088/2 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, pozemku p.č. 6585/4 ostatní plocha o výměře 

111 m2 a pozemku p.č. 6577/199 ostatní plocha o výměře  210  m2 vše v k.ú. Přerov do společného 

jmění manželů *** za kupní cenu ve výši 460 Kč/m2. V případě, že bude převod pozemků předmětem 

daně z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude na převod pozemků uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva bude 

uzavřena do 30 dnů od dodání geometrického plánu na oddělení převáděné části dotčeného pozemku 

potvrzeného příslušným katastrálním úřadem budoucímu prodávajícímu a doručení rozhodnutí             

o dělení a scelování pozemků nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. Součástí 

kupní smlouvy bude i úhrada za bezesmluvní užívání části pozemku p.č. 5088/2 v k.ú. Přerov 3 roky 

zpětně od právních účinků provedení vkladu vlastnického práva, která bude stanovena na základě 

vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Součástí převáděného pozemku je opravený plot. Můžeme se těšit na spoustu krásných předvolebních 

bannerů v této významné křižovatce. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Není tomu tak. Určitě to nebude platit pro tyto krajské a senátní volby. Odbor majetku i na základě 

diskuse tady na zastupitelstvu řešil plot, pozemek atd. a již několik měsíců na tomto plotě není ani 

jeden reklamní banner, ani politické strany, ani realitní kanceláře. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 
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516/14/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k 

bydlení č.p. 1721 (Boženy Němcové 10), příslušný k části obce Přerov 

I-Město  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 445/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří) o výměře 355 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 1721 (Boženy 

Němcové 10), příslušný k části obce Přerov I - Město, a to včetně příslušenství - přípojky vody, 

přípojky kanalizace a plynové přípojky na pozemku p.č. 445/1 v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního 

města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Akademie krizového řízení a 

managementu, s.r.o., IČ 05024471, se sídlem Studentské náměstí 1531, Mařatice, 686 01 Uherské 

Hradiště, jako kupujícího za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 3.841.650,-Kč. V případě, že 

bude převod podléhat ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena 

navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem Přerov 

jako budoucím prodávajícím a společností Akademie krizového řízení a managementu, s.r.o. jako 

budoucím kupujícím, ve znění dle přílohy.  

 

Kupní smlouva bude uzavřena ve znění dle přílohy nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou bude budoucí 

kupující oprávněn doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů poté, co Ministerstvo průmyslu            

a obchodu ČR vydá v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014 – 2020 na základě výzvy II. programu podpory Služby infrastruktury (ITI Olomouc) rozhodnutí 

o poskytnutí dotace budoucímu kupujícímu k realizaci projektu "Podnikatelské inovační centrum pro 

neuromarketing v městě Přerově", který bude spočívat v provedení rekonstrukce budovy za účelem 

jejího využití k provozování vědecko-výzkumné činnosti v oblasti neurověd se specializací na 

neuromarketing, nejpozději však do 31.12.2021. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V případě, že dotaci nezískají, co se bude dít? 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Nebude uzavřena kupní smlouva s tímto uchazečem. 

Takto bude uzavřena smlouva budoucí kupní.  

Pokud nezískají dotaci, nebude uzavřena kupní smlouva, pravděpodobně bude znovu vyhlášeno 

výběrové řízení na prodej této nemovitosti. 

 

 

Procedurální hlasování o udělení slova zástupci společnosti: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

Pan Hanák, zástupce společnosti: 

Společnost se primárně zabývá celoživotním vzděláváním, ať už v oblasti postgraduálního vzdělávání, 

v současné době nejvíce zaměřují své síly na vzdělávání dálkové. Působí nejen v rámci zkoumání 

neurověd a právě ty jsou výsledkem tzv. pravdivých výsledků, protože zkoumají reakci nikoliv 

člověka, ale jeho nervové soustavy. 
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Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

517/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č.  4394/1, ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k.ú. 

Přerov do majetku vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 523 příslušného k části obce Přerov I-Město, stojícího na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, a to 

následovně: 

vlastník bytové jednotky č. 523/1, podíl na společných částech domu id 5084/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/2, podíl na společných částech domu id 5088/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/3, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/4, podíl na společných částech domu id 5040/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/5, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/6, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/7, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/8, podíl na společných částech domu id 3471/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/9, podíl na společných částech domu id 5079/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/10, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/11, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/12, podíl na společných částech domu id 5880/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/13, podíl na společných částech domu id 3491/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/14, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/15, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/16, podíl na společných částech domu id 6796/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/17, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/18, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/19, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/20, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/21, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/22, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/23, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/24, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/25, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/26, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/27, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/28, podíl na společných částech domu id 3502/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/29, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/30, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/31, podíl na společných částech domu id 6790/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/32, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/33, podíl na společných částech domu id 3518/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/34, podíl na společných částech domu id 5081/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/35, podíl na společných částech domu id 6863/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/36, podíl na společných částech domu id 6808/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/37, podíl na společných částech domu id 5974/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/38, podíl na společných částech domu id 3518/224235 
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vlastník bytové jednotky č. 523/39, podíl na společných částech domu id 5116/224235 

vlastník bytové jednotky č. 523/40, podíl na společných částech domu id 6818/224235 

 

za kupní cenu ve výši 1700,- Kč/m2 bez DPH - cena v místě a čase obvyklá a uzavření smlouvy           

o právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím 

prodávajícím), Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, se sídlem    

U Výstaviště 523/1, Přerov IČ: 29447909 (jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 523/1, 

č. 523/2, č. 523/3, p.č. 523/4, č. 523/5, č. 523/6, č. 523/7, č. 523/8, č. 523/9, č. 523/10, č. 523/11,         

č. 523/12, č. 523/13, p.č. 523/14, č. 523/15, č. 523/16, č. 523/17, č. 523/18, č. 523/19, č. 523/20, 

523/21, č. 523/22, č. 523/23, p.č. 523/24, č. 523/25, č. 523/26, č. 523/27, č. 523/28, č. 523/29,             

č. 523/30, 523/31, č. 523/32, č. 523/33, p.č. 523/34, č. 523/35, č. 523/36, č. 523/37, č. 523/38,             

č. 523/39, č. 523/40  v budově č.p. 523 bytový dům příslušný k části obce Přerov I - Město (jako 

budoucím kupujícím).  

Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby, kdy nejpozději do 12 měsíců od dokončení doručí 

budoucí kupující geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov   

a vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva pak bude uzavřena 

nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy tak budoucí kupující učiní. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

518/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1209 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy a dohody o postoupení 

práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení služebnosti mezi statutární městem Přerov (jako prodávajícím a postupitelem), manželi J*** 

a G*** H***, bytem *** (jako kupujícími a postupníky) a obcí Lhotka, se sídlem Lhotka 6, 75124 

Lhotka (jako postoupenou stranou), jejímž předmětem je úplatný převod pozemku p.č. 1209 orná půda 

o výměře 1635 m2 v k.ú. Čekyně z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů 

J*** a G***H***, bytem ***za kupní cenu 280.000,- Kč, cena v místě a čase obvyklá a postoupení 

práv a povinností týkajících se vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 1209 v k.ú. 

Čekyně v souvislosti s realizací stavby "Vodovod Lhotka" vyplývajících ze smlouvy o právu provést 

stavbu, nájemní a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. MMPr-SML/1686/2018 

uzavřené dne 19.12.2018 mezi statutárním městem Přerov (jako vlastníkem pozemků, pronajímatelem 

a budoucím povinným ze služebnosti) a obcí Lhotka (jako stavebníkem, nájemcem a budoucím 

oprávněným ze služebnosti).  

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

 

 



21 

 

519/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 14 v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 14 ostatní plocha o výměře 49 m2 v k.ú. Čekyně z majetku 

statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví pana P*** B***, bytem *** za kupní cenu ve 

výši 18.000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

520/14/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části p.č. 30/53 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 30/53 v k.ú. 

Předmostí, dle geometrického plánu č. 1265-46/2019 označené jako pozemek p.č. st. 996 zastavěná 

plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Předmostí, z majetku statutárního města Přerova do majetku pana M*** 

P***, bytem *** za kupní cenu 10000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. Nejprve bude 

uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

kupujícího, do 60 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí opatřeným doložkou o nabytí právní 

moci, nejpozději však do 5 let od účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

521/14/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 77/2 v k.ú. Předmostí 

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. 77/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2169 m2 v k.ú. Předmostí z 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. 77/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2169 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví 

ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 
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Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

522/14/3/2020 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 5081/1 a 5081/4 oba v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p. č. 5081/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 5081/4 ostatní 

plocha, zeleň oba v k.ú. Přerov z 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p. č. 5081/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku p.č. 5081/4 ostatní 

plocha, zeleň oba v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro 

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

Město. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

523/14/3/2020 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 4394/115 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4394/115 

ostatní plocha o výměře 194 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro 

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

do vlastnictví statutárního města Přerova za následujících podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu        

k účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný majetek nelze využívat           

ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové 

nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 

práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

2. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. 

II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke komerčním či jiným výdělečným 

účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové 

nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděný 

majetek měl ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy 

platného a účinného cenového předpisu. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 
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zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 této smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek 

využíván ke komerčním či jiným výdělečným účelům anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či 

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit 

ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

3. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené v odst. 1 

tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně 

oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní 

povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti 

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

4. Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, 

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních dnů 

ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

6. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit      

i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva          

k zaplacení smluvní pokuty. 

 

7. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku kontrolovat, zda jsou 

všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout 

odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele se sjednává závazek 

nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

8. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci pravdivou a úplnou 

písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., 

odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k 

jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel 

převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 

doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje              

v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II. odst. 2 této 

smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v 

závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to 

po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele do katastru nemovitostí. 

Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 
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524/14/3/2020 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 6696 ost. plocha, ost. 

komunikace o výměře 583 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku 

p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 135 m2 ve vlastnictví společnosti Stavební bytové družstvo 

Přerov, se sídlem Přerov I-Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236. 

Směna bude realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního 

města Přerova. 

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

budoucím prvním směňujícím a společností Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Kratochvílova 128/41, IČ 00053236 jako budoucím druhým směňujícím.  

Směnná smlouva bude uzavřena do 60 ti dnů od předložení výzvy statutárního města Přerov 

společnosti Stavební bytové družstvo Přerov učiněné do 6 měsíců poté, co bude povolen vklad 

pozemku p.č. 6691/6 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 428 m2 v k.ú. Přerov, kterým bude zajištěn 

přístup k pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov, z výlučného vlastnictví České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 3 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa, MUDr. Slováček). 

 

 

 

 

525/14/3/2020 Bezúplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. st. 803/7 a p.č. 222/26 oba v k.ú. Předmostí        

a bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 4951/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. st. 803/7 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 a p.č. 222/26 ostatní plocha o výměře 416 m2 oba v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, 

Jeremenkova 40a a schválit bezúplatný převod pozemku p.č. 4951/1 ostatní plocha o výměře 6780 m2 

v k.ú. Přerov z majetku Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a do majetku 

statutárního města Přerova. Náklady spojené s převody vlastnických práv budou hrazeny rovným 

dílem. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 3 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa, MUDr. Slováček). 
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526/14/3/2020 Směna nemovitých věcí - pozemku p.č. 200/6 v k.ú. Vinary u Přerova   

a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně za pozemky p.č. 1014 a p.č. 

249/2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova                                                                                                                                                                

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 200/6 orná půda o výměře 

556 m2 v k.ú. Vinary u Přerova a části pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Čekyně, dle geometrického plánu     

č. 485-196/2019 označené jako pozemek p.č. 760/8 ovocný sad o výměře 790 m2 v k.ú. Čekyně,         

ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemky p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 a p.č. 1014 

orná půda o výměře 1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova ve vlastnictví *** L*** Ch***, bytem *** 

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků stanovených znaleckým posudkem ve výši 54.400,- 

Kč včetně DPH ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

527/14/3/2020 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 4925 v k.ú. Přerov             

v majetku statutárního města Přerova za části pozemků p.č. 165 a p.č. 

166 oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 4925 ostatní plocha v 

k.ú. Přerov, dle geometrického plánu č. 7139-68/2020 označené jako p.č. 4925/4 ostatní plocha o 

výměře 12 m2 v k.ú. Přerov, v majetku statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 165 zastavěná 

plocha a nádvoří, zbořeniště a část pozemku p.č. 166 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště oba v k.ú. 

Přerov, dle geometrického plánu č. 7139-68/2020 označené jako p.č. 165/6 o výměře 32 m2 v k.ú. 

Přerov, v podílovém spoluvlastnictví *** R*** K***, bytem *** k id ½ a L*** M***, bytem *** k id 

½ s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí stanovených dle znaleckého posudku ve výši 

10.000,- Kč, včetně DPH.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Není úplně příznivcem cyklostezky v odděleném dopravním prostoru a budování parkoviště na 

nárožní poloze, kde dle jeho názoru má stát spíše dům než zaparkovaná vozidla. Proto nemůže 

s takovou směnou souhlasit. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Respektuje jeho dlouhodobý názor. Je otázkou, jestli jste s majiteli těch soukromých pozemků jednal 

třeba o tom, že by tam postavili bytový dům. Neví, jestli taková jednání proběhla. Tady je konkrétní 

návrh zejména co se týká té cyklostezky a chodníků, abychom mohli vybudovat tuto investiční akci 

v příštím roce na našich pozemcích.  

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 
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528/14/3/2020 Bezúplatný převod movitých věcí - vybavení prostor sloužících              

k podnikání v budově č.p. 3217, příslušné k části obce Přerov I-Město 

(Domov pro seniory) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod movitých věcí jejichž soupis 

je uveden v příloze č. 1 tvořících vybavení prostor sloužících k podnikání - kuchyňský blok - pavilon 

A  a  bufet - pavilon C - 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 z majetku statutárního 

města Přerova do majetku příspěvkové organizace Sociální služby města Přerova, p.o., se sídlem 

Přerov, Kabelíkova 14a, IČ: 49558854. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík), 2 

nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

529/14/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 1321 v k.ú. 

Dluhonice prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z 

předkupního práva 

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. 1321 orná půda o výměře 1.520 m2 v k.ú. Dluhonice, E*** Š***, jako osobě povinné 

z předkupního práva.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Materiál podporuje, pouze upozorňuje zastupitele, aby si všimli, že ŘSD stále ještě nemá vykoupené 

soukromé pozemky, jak se bije do prsou, jak vykupuje, ani od obcí nemá vykoupeno, a tady je to 3 

měsíce, co nás oslovili a ten čas, který teď marně doháníme, utíká tímto způsobem. 

Vyzval zastupitele, aby si to zapamatovali do příštích bodů. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 2 se zdrželi, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

530/14/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4740, p.č. 4744, 

p.č. 4741/4, p.č. 5012/4 vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 

(dluhu) osobám povinným z předkupního práva 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 
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§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů k 

pozemkům p.č. 4740 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 4744 ostatní plocha o výměře 739 m2, p.č. 

4741/4 ostatní plocha o výměře 316 m2, p.č. 5012/4 ostatní plocha o výměře 273 m2 vše v k.ú. Přerov, 

***(SJM), jako osobám povinným z předkupního práva.  

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Proč komise pro majetkové záležitosti a rada dala kladné vyjádření, když koordinační skupina 

konstatuje, že stavby včetně oplocení jsou umístěny v rozporu s územním plánem. Pozemky se 

nachází v ochranném pásmu parku Michalova. Měli bychom držet nějaký status toho územního plánu. 

Spíš je to na odstranění černé stavby než na schválení. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Pokud tady máme podezření z černých staveb, tak by doporučil tam provést kontrolu. 

Oni kontrolu na místě provedli. Stanovisko koordinační skupiny zarazilo i odbor majetku, protože ty 

stavby tam stojí několik let, jsou užívány, kolaudovány, byly povoleny. To, že jsou místěny v rozporu 

s územním plánem, tak tam někdo vydal stavební povolení v rozporu s územním plánem. 

 

Ing. Hrabina: 

Je mu to jasné, děkuje za vysvětlení. Jde spíše o chybu nějakého úředníka. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

531/14/3/2020 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 5466/75 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního 

práva 

K předloženému materiály 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. 5466/75 orná půda o výměře 8.686 m2 v k.ú. Přerov, společnosti SENSUS s.r.o.,         

se sídlem Kojetínská 17, 75002 Přerov, IČ 47669535, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 se zdrželi, 3 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík), 2 nepřítomni (Ing. Galeta, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:14 – 16:30 hodin 
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Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Pavel Galeta v 16:33 hodin. 

 

Z účasti na zasedání Zastupitelstva města Přerova se omluvil Mgr. Michal Stoupa v 16:35 hodin. 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

532/14/4/2020 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Žádný z členů Finančního výboru neměl k tomuto materiálu větší připomínky. Proto jej doporučili ke 

schválení. 

 

Ing. Hrabina: 

Poznámka k investici do Blažkova domu – na minulém zastupitelstvu jsme z rozpočtu spíše škrtali a 

dnes je tady investice 70 milionů Kč pro krajské inovační centrum. Proč to neinvestuje kraj? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jedná se o objekt města Přerova, který bude za tu částku zrekonstruován a vybaven majetkem. Dále 

tam bude krajské zařízení na základě nájemní smlouvy. 

 

Ing. Prachař: 

Částka 17 mil. Kč na cyklostezku propojující Předmostí a město pod nově budovanou železniční tratí 

v rámci rekonstrukce železniční stanice Přerov II. Na budování této cyklostezky, vlastně budování 

druhého podchodu už Státní fond dopravní infrastruktury finanční prostředky poskytl řádově 10 mil. 

Kč, kdy byly projekčně zpracovány veškeré podklady ze strany Správy železniční dopravní cesty, dnes 

Správy železnic. Tyto prostředky tam tedy už byly. Pokud těch 17 mil. Kč je včetně už těchto 

finančních prostředků, tak se jedná pouze o 7 mil. Kč, které by měly napojit tu nově budovanou 

cyklostezku, ten druhý tubus na Předmostí a Velká Dlážka. Poprosil o upřesnění, protože tady je rozdíl 

10 mil. Kč a ta smlouva mezi městem Přerovem a Státním fondem se dělala letos a pan primátor ji 

podepisoval. 

Blažkův dům – schvalovali jsme omezení investic, smuteční síň, rušili jsme most v Žeravicích, 

abychom dnes pro kraj investovali 70 mil. Kč do Blažkova domu a pan primátor řekl, že investice 

bude pravděpodobně hrazena formou nájmu mezi městem Přerovem a Olomouckým krajem pro 

inovační centrum. Neví, jestli Hospodářská komora nebo podnikatelé měli možnost se vyjádřit, zda ho 

chtějí. Chtěl by, aby takový materiál doprovázel návrh nájemní smlouvy mezi městem a Olomouckým 

krajem, aby bylo jasné, že těch 70 mil. Kč bude v nějaké době návratné a řádně splaceno.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upozornil, že pokud nebude získaná dotace, tak nebude realizovaná rekonstrukce Blažkova domu. 

Nebavíme se o 70 mil. Kč, ale bavíme se zhruba o polovině této částky. 
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Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Těch 17 mil. Kč je na navazující cyklostezky, jednak směrem na Předmostí a jednak na Velkou 

Dlážku. Není to přímo na cyklotubus, tam jsme získali dotaci 11 mil. Kč, kterou postupně čerpáme. 

Není to přímo cyklotubus.  

 

Ing. arch. Horký: 

Rekonstrukce a vybavení Blažkova domu – když si dá pro srovnání s předpokládaným odhadem, který 

uvádíte na revitalizaci objektu TGM 16, tam zaslechl částku 120 mil. Kč. Všichni tuší, že to bude víc, 

tak ho ta částka nepřestává zarážet. S ohledem na to, jak je to velká částka, tak by čekal aspoň 

prezentaci toho záměru, jaký je podíl stavebních prací, vybavenosti. My o tom projektu nevíme vůbec 

nic. Neviděli jsme projektovou dokumentaci. Není nadšený z toho, že za 70 mil. Kč opravíme dům, 

který svým rozsahem je poměrně malý a pak budeme tvrdit, že za 120 mil. Kč opravíme čtyřikrát tak 

velký dům, kde tušíme, že bude vzduchotechnika a komplet všechny rozvody nové. 

Tahle prezentace záměru Blažkova domu a inovačního centra mu přijde jako značně nedostatečná. 

Částka udržitelnosti IOP 09 za 6.982.000 Kč – letos končí udržitelnost. Za jakých kritérií je 

připravovaná soutěž na správu IOP 09 do dalších let? 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Nejdříve musíme vyčlenit finanční prostředky a pak budeme detailně schvalovat veřejnou zakázku. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zakázku na rekonstrukci Blažkova domu bude schvalovat zastupitelstvo. Zatím na zastupitelstvu 

schválili pouze vytvoření projektové dokumentace, která by měla být realizovaná ke konci měsíce. 

V té chvíli bude zastupitelům jistě projekt představen. 

 

p. Pospíšilík: 

K Blažkovu domu – v situaci, ve které město je, by se mělo více šetřit. Město má dvě budovy, kde by 

inovační centrum mohlo být, a to škole na ulici Palackého nebo budově Střední zdravotnické školy. 

Projekt by podpořili, kdyby viděli, že opravdu má nějaký smysl. Vnímá to jako podnikatelský 

inkubátor. Pokud by to bylo funkční a podařilo se udržet tady lidi, kteří chtějí založit firmu a firmy 

rozvíjet, tak by to mohlo být pozitivní. Takhle ten materiál nemůžou podpořit. 

 

Ing. Vrána: 

K Blažkovu domu – myslí si, že kolega Pospíšilík by to nepodpořil, ani kdyby to bylo v budově, 

kterou navrhoval. Prostě z principu, protože je to naše práce a chceme tady udržet podnikatele a 

chceme podpořit ty začínající podnikatele. Město má omezené možnosti, jak pomoci podnikatelům a 

toto je jedna z mála, jak jim pomoci. A právě těm začínajícím. Blažkův dům chátrá. Slyšel z úst 

některých zastupitelů, že by se měl zbořit. Proč? Je to dominanta našeho náměstí. Chceme získat       

50 % dotací, pokud je nezískáme, nic se dělat nebude. Chceme získat také příspěvek z kraje. Částka   

70 mil. Kč je maximální hranice. Přerov zaplatí méně než polovinu. 

K Hospodářské komoře - bylo sezení, kde se prezentovala nějaká technická studie, zástupci 

Hospodářské komory to kvitovali, byli tam zástupci středních škol a vysoké školy. Ti všichni to 

kvitují. Poprosil Trikoloru, ať jim nehází klacky pod nohy. Je to zajímavý projekt. 

 

Ing. Prachař: 

K paní Mazochové – potvrdila, že 11.300.000 Kč jsme dostali ze státního fondu prostřednictvím 

Správy železnic přímo dodavateli Eurovie a 17 mil. Kč mají stát napojovací úseky na Velkou Dlážku, 

tak mu to vzhledem k objemu stavebních prací nesedí. Předpokládá, že z těch 17 mil. Kč bychom 

získali 85 % uznatelných nákladů od státního fondu, pokud ty prostředky stát bude mít a budou 

v souladu s pravidly státního fondu. 

Blažkův dům – poděkoval za upřesnění co se týká dotací. Poděkoval panu Vránovi, že sdělil, že 

Hospodářská komora s tím souhlasí, to je pro něho potěšující a důležité. Nicméně v tom návrhu na 

rozpočtové opatření není ani zmínka o těch dotacích. Doporučil, aby v takovém případě byla zmínka, 

že máme možnost čerpat dotační tituly do takové a takové výše uznatelných nákladů. 

 



30 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

V návrhu rozpočtového opatření je, že můžeme čerpat až 50 % způsobilých výdajů na rekonstrukci. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Opravil pana Pospíšilíka – budova Palackého 19 je z jednoho důvodu tak dlouho prázdná, protože je 

plánovaná v rámci budoucí směny za objekt na Šířavě, který zůstává po hasičském záchranném sboru 

v rámci směny, kdy o tuto budovu má zájem stát, který by tam chtěl přemístit jednu ze svých institucí. 

Mělo by se to projednávat podle sdělení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

 

p. Pospíšilík: 

Podnikatelský inkubátor podporují déle než 6 let. Je škoda, že když se nepodaří na nám. TGM, tak 

házíte flintu do žita. Je to vítaná investice, která pokud půjde udělat levněji, tak proč ne. Podnikatelský 

inkubátor by se mohl umístit do jiné budovy. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je dobře, že projekt viděla Hospodářská komora a střední školy, ale zastupitelé o tom projektu neví 

prakticky nic. Neviděli projektový záměr, vyjádření pana Vrány slyšeli až když se začali ptát. Myslí si, 

že u tak nákladného projektu by si zasloužili prezentaci v okamžiku, kdy se schvalují finance. 

Nerozumí částce 70 mil. Kč, když ten projekt dle jeho odhadu se dá realizovat za 35 mil. Kč. 

Připomněl svůj dotaz na IOP 09 a následnou udržitelnost, respektive údržbu toho systému. Jestli 

chystáme soutěž a za jakých podmínek. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď IOP 09 – Odbor vnitřních věcí a ITI připravuje způsob, jakým budou dále provozovat IOP 

09 po skončení udržitelnosti projektu od října dál. 

 

Mgr. Netopilová: 

Blažkův dům – neměla by s tím problém, kdyby, jak už řekli její předřečníci, měli mnohem více 

informací. Inovační centrum je pro ni do velké míry abstrakce. Dá se tam schovat cokoliv. Máme 

zkušenosti s tím, jak vypadali předchůdci této organizace. Všechno to byly projekty, které skomíraly a 

byly to jenom žrouti veřejných peněz. Byla by nerada, kdyby se to mělo opakovat. Silně ji vadí, že 

celý projekt je navázán na dceru hejtmana. To je neetické. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zastupitelé měli možnost se seznámit s materiály rady, kdy jsme schvalovali memorandum o 

spolupráci. My vám nemůžeme dát hotový projekt, na kterém se pracuje. Až bude projekt hotový, 

bude zastupitelstvo schvalovat případné výběrové řízení na zhotovení projektu a v té chvíli vám 

budeme moci dát více informací.  

  

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Když byl v roce 2015 v zastupitelstvu materiál ohledně odprodeje nepotřebného majetku, tak tehdy 

zástupci Prosperity byli důrazně proti tomu, abychom prodávali tzv. rodinné stříbro. Nyní máme 

projekt, který tento dům opraví, vznikne tam podnikatelský inkubátor, dostaneme 50 % dotací a zase 

je to špatně. 

 

Mgr. Netopilová: 

Argumenty pana primátora i pana Navrátila jsou špatné. To nejsou žádné argumenty. To jsou řečičky. 

Pokud mají schvalovat takovou částku, byť je navázaná na dotace, je důležitý dostatek informací. 

Nezapomeňme na jiné priority, například Strojař. Dáme ochotně peníze z dividend městských 

společností na Blažkův dům a Strojař bude další roky čekat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Schvalují alokaci prostředků na to, aby mohli pokračovat v projektu na rekonstrukci Blažkova domu. 

Pokud se zastupitelstvo rozhodne, že nechce, aby tento projekt byl realizován, tak neschválí ten 

projekt a ty prostředky budou zpátky alokovány do rozpočtu. Jde o to, jestli chceme dát prostředky na 
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to, aby probíhala rekonstrukce nějaká budoucí a potom tu rekonstrukci budeme schvalovat v dalším 

kroku, nebo to neschválíme už nyní a žádné další kroky už nebudou.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Schvalujeme maximální výši té alokace. Další informace přijdou s daným projektem až bude známa i 

výše dotace. 

 

Ing. Hrabina: 

Jde o to, že částka, která se dnes alokuje je velmi vysoká. Blažkův dům si samozřejmě opravu 

zaslouží, ale proč to inovační centrum tak urputně spojujete s Blažkovým domem? Přerov má dostatek 

jiných nemovitostí, kam se to centrum může umístit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tento dům považují za nejvhodnější nemovitost, kde by inovační centrum mělo sídlit.  

 

Mgr. Galová: 

Pozastavuje se nad tím, že spoustu let slyšíme plačky nad tím, že máme některé nepěkné nemovitosti 

na centrálním náměstí TGM. Tady se nabízí propojení inovačního centra a nemovitosti a ona by si 

myslela, že budou všichni kvitovat, že by tahle zásadní nemovitost v centru města mohla být opravena. 

 

MUDr. Slováček: 

K Blažkovu domu – kolega Vrána předhazuje, že oni Trikolora chtějí házet klacky pod nohy 

podnikatelům, a přitom z úst koalice zaznělo, když nebude dotace, nic se opravovat nebude. Jaké tedy 

máme priority? Jestli bude předložena koncepce toho, jaká bude návratnost investic, jestli máme šanci 

získat něco v rámci nájmu od kraje, pak se bavme o tom, jestli to chceme investovat do rekonstrukce 

Blažkova domu a jestli chceme podpořit podnikatele. Když to dneska schválíme, až se příště bude 

hlasovat o záměru, tak budeme poučeni, že o penězích jsme už hlasovali. 

Doplňte materiál, ať je jasno, za jakých podmínek budeme 70 mil. Kč investovat a nespojujme to 

s tím, jestli dostaneme nebo nedostaneme dotaci. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vy jste to nepochopil. My se bavíme o tom, jestli budeme rekonstruovat Blažkův dům. S firmou 

můžeme dále jednat o tom, že budou mít někdy v budoucnosti sídlo v Přerově na jiné adrese. Ta 

jednání nebudou uzavřena. Nabízíme objekt na náměstí a můžeme ho zrekonstruovat s využitím 

dotačních prostředků. 

 

MUDr. Slováček: 

Dal protinávrh: bod vyčlenění 70 mil. Kč na realizaci stavby Blažkův dům z těchto rozpočtových 

opatření hlasoval zvlášť. 

Poděkoval za vysvětlení primátorovi, že i když nebude dotace, tak podnikatelský inkubátor vznikne 

někde jinde. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Slováčka: 15 pro, 5 proti, 11 se zdrželo, 4 omluveni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 19 pro, 6 proti, 6 se zdrželo, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 
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533/14/4/2020 Rozpočtové opatření č. 13 - úspory 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál na Finančním výboru jednomyslně doporučili ke schválení. 

 

RSDr. Nekl: 

Dotaz – jsou chvályhodné úspory v rámci provozu jednotlivých odborů, ale ví, že vláda slíbila městům 

a obcím náhrady za krácení rozpočtového určení daní, které by se měly vrátit zpět do rozpočtu města. 

Dodržel stát svá slova? Pokryje to potřeby města, nebo investiční akce? 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Ano, stát dodržel své slovo. Dostali jsme 53 mil. Kč. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Částka 53 mil. Kč v této chvíli fakticky je více než výpadek jaký jsme měli, nicméně předpokládáme, 

že bude dále docházet ke sníženému plnění proti předpokladu. V této chvíli nevíme, jaké bude 

konečné vyúčtování. 

 

Ing. arch. Horký: 

Kvituje navržené úspory, ale mnoho z těch položek jsou lépe vysoutěžené zakázky. 

 

Paní Tomaníková: 

Původní seznam priorit se podstatně změnil, měl by se vypracovat nový záměr. Upozornila, že 

v prioritách byla smuteční síň a 29. června při smutečním obřadu do místnosti pršelo.  

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

K odloženým investicím se v průběhu podzimu určitě i při sestavování rozpočtu na rok 2021 budeme 

vracet. Buď je převedou, nebo je začnou ještě v letošním roce, pokud na ně budou prostředky. 

 

Ing. Střelec: 

Budova smuteční síně není v havarijním stavu. Vlivem povětrnostních podmínek zateklo, oprava je 

objednaná, prověří zdržení.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Na opravě střechy se pracuje. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 3 se zdrželi, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

534/14/4/2020 Přijetí bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 
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2, IČ 70856788, ve výši do 5 mil. Kč, na financování akce "Zateplení Jižní čtvrť III/1 - 3",     

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 

podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 70856788, 

ke stavbě - bytový dům, č. p. 2515, 2516, 2517, příslušné k části obce Přerov I-Město, která 

stojí na pozemku parc. č. 5745/24 v k. ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Dotaz – bylo konstatováno, že rada schválila na své 41. schůzi veřejnou zakázku na stavební práce. 

Chybí mu informace, jestli to bylo na základě výběrového řízení. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Když to byla veřejná zakázka tak to bylo na základě výběrového řízení. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Tento materiál také projednávali na Finančním výboru. V důvodové zprávě je uveden bezúročný úvěr 

ze Státního fondu podporu investic ve výši 4.128.800 Kč s tím, že pokud zastupitelstvo rozhodne, tak 

se bude jednat o úvěr ve výši 5 mil. Kč.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. 

Stoupa). 

 

 

 

 

535/14/4/2020 Poskytnutí příspěvku na veřejnou sbírku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 50.000,- Kč na veřejnou sbírku konanou Olomouckým 

krajem, IČO 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc za účelem „Zmírnění 

následků živelních pohrom na území Olomouckého kraje v roce 2020" osvědčenou 

Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV-92958-2/VS-2020 na č.ú. 123-0754200287/0100, 

vedeným u Komerční banky, a.s., ul. Okružní 1300/19, 779 00 Olomouc. 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele v následující podobě: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 252 903,7 * - 50,0 252 853,7 

5269 130 Ostatní správa v oblasti hospodářských 

opatření pro krizové stavy 

0,0 + 50,0 50,0 

 * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 327,2 * + 50,0 40 377,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednohlasně doporučil ke schválení. Je rád, že město Přerov se připojilo 

k iniciativě Olomouckého kraje. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. 

Stoupa). 

 

 

 

 

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

536/14/5/2020 Veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“ – projednání 

zadávacích podmínek 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí zadávací podmínky nadlimitní veřejné 

zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16“, v obsahu dle 

příloh č.1 – 3 a dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Kovačovič, externí administrátor: 

Budou zajišťovat kompletní soutěžní dialog. Od města dostali úkol - vytvořit zadání pro architekty, 

kteří se se svými týmy přihlásí do veřejné zakázky. Před tím, než podají finální nabídku, tak proběhne 

celá série jednání a workshopů, kde ti architekti budou ukazovat rozpracování tohoto projektu. Práce 

architektů končí kolaudací stavby.  

Předpokládají, že do konce měsíce srpna vyhlásí výběrové řízení. Zhruba 5 týdnů je na přihlášení 

architektů, potom odevzdávají profesní přístup a někdy v říjnu začnou na projektu pracovat. V únoru 

nebo březnu příštího roku by měli mít uzavřenou smlouvu na kompletní projekční práce. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Přeslechl, jestli vystupující je občanem Přerova, nebo tu vlastní nemovitost. Nemělo proběhnout 

hlasování, jestli občanovi umožníme vystoupit? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dle Jednacího řádu zastupitelstva článek 7, bod 3 „zpracovatelům, odborníkům a hostům přizvaným 

k jednání příslušného návrhů“ – pan Kovačovič nevystupuje jako občan, ale jako zpracovatel přizvaný 

k projednání příslušného návrhu. 

 

Ing. Hrabina: 

Dotaz – kdo bude za město dávat vstupní požadavky? 

 

Ing. arch. Kovačovič, externí administrátor: 

Rada města, Odbor veřejných zakázek, architektka města. Důležitý je soutěžní dialog, který ukáže, 

kolik lidí se tam umístí. Není to tak, že dnes mají přesné zadání, ale mají mantinely. Cílem je, aby tam 

fungovalo 150 úředníků. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Úvodní zadání proběhlo, na základě toho proběhne poptávka architektů, kteří se mohou přihlásit do 

soutěže a dál se bude upřesňovat konkrétní zadání pro finální návrh. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

537/14/5/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Revitalizace vodního 

ekosystému Předmostí“ 

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Revitalizace vodního ekosystému Předmostí“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Cílem projektu bylo zadržet vodu v krajině. Voda, která odtéká do kanalizace v Předmostí u podjezdu 

by se měla přivést do tohoto rybníka. Na minulých zastupitelstvech s tím byl poměrně velký problém. 

Je to v nějaké druhé fázi, že by se ta voda měla přivést? Jak to tam vypadá? Bez té vody ten projekt je 

poloviční. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpovíme písemně. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Projekt se tvoří ve spolupráci s Českým rybářským svazem, s majiteli rybníků. I toto bylo součástí 

těch jednání. Teď je projekt hotov, zažádáno o dotaci a jdeme postupnými kroky k realizaci zakázky 

v rozsahu, na kterém jsme dohodnuti s Českým rybářským svazem.  

 

p. Pospíšilík: 

Projekt podporují, je to výborná věc. Stačí mu písemná odpověď. 

 

Ing. Prachař: 

Je dobře, že ve spolupráci s rybáři se něco začíná dít pro zlepšení stavu vodních ploch. 

Má za to, že ten rybník je už existující, to znamená, bavíme se o nějaké revitalizaci. Nebavíme se o 

tom, že mezi Předmostím a Dluhonicemi jsou dva mokřady, které byly předmětem zpracování studie 

v roce 2016, která leží na úřadě. Předpokládá, že ten materiál se netýká revitalizace těch dvou rybníků 

na základě studie z roku 2016. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jenom toho největšího. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. 

Stoupa). 
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6. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2021 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Měřínský, primátor a Mgr. Petr 

Kouba, náměstek primátora. 

 

538/14/6/2020 Vyhlášení dotačních programů A. a B. pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2021 takto: 

 Dotační program A. na podporu oblasti kultury pro rok 2021 s tím,                       

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 Dotační program A. na podporu oblasti sportu pro rok 2021 s tím,                         

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 538 500 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti volného času pro rok 2021 s tím,              

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 346 100 Kč,  

 

 Dotační program A. na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2021 s tím, 

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2021 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 091 600 Kč, 

 

 Dotační program B. na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální      

a zdravotní pro rok 2021 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu roku 2021 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 416 800 

Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2020 

 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova 

pro rok 2021 za těchto podmínek: 

 

Dotační program A. 

 žádosti budou podávány v termínu od 30. 9. 2020 do 14. 10. 2020, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 27. 8. 2020 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

 

Dotační program B. 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2021 do 15. 9. 2021, 
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 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2021 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál projednávali ve Finančním výboru. Ty parametry jsou velmi podobné těm, které byly 

v loňském roce. Myslí si, že je dostatečně dlouhá doba na podávání žádostí i od dnešního hlasování. 

Loni oblast kultury nebyla dočerpaná. Pokud se podařilo zachovat ten celkový objem, tak je to super, 

vzhledem k nelehké době. 

 

Mgr. Galová: 

Komise kultury většinou hlasů doporučila ke schválení dotační program města Přerova pro rok 2021 

na podporu v oblasti kultury. Jsou si vědomi malého procentního ponížení, se kterým souhlasili. 

V současné době město Přerov na dotační programy v oblasti kultury dávalo 2 mil. Kč, bude to 

poníženo asi o 10 %, přičemž do roku 2015, kdy se tento program jmenoval grantový, byla ta částka 

dlouhé roky pouze poloviční.  

 

Ing. arch. Horký: 

Vyhlášení dotačních programů podporují, ovšem s důrazem, aby elektronizace proběhla bez ohledu na 

to, jestli žadatelé jsou nebo nejsou schopni to vyplnit. Pokud chtějí peníze, tak se to naučí, podobně 

jako jiní žadatelé v jiných dotačních programech. Najděme způsob, jak to elektronicky podávat 

jednotně od příštího dotačního programu v roce 2022. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. 

Stoupa). 

 

 

 

 

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

539/14/7/2020 Charita Přerov – Noční sedárna 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatele dotace, a 

subjektem Charita Přerov, IČ: 45180270 se sídlem Šířava 1295/27, 750 02 Přerov, jako 

příjemcem dotace, na realizaci projektu „Noční sedárna". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2020, s výjimkou ustanovení článku III bodu 2 smlouvy, které bude vypuštěno. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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3. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 589,8 - 60,0 529,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

3,0* + 60,0 63,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – jak to má Charita zajištěné od ledna. První mrazíky začínají koncem září a v listopadu je zima 

tuhá. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Tyto peníze jsou na pokrytí celého roku 2020.  

Činnost v roce 2021 – zažádali jako registrovaná služba o příspěvek z kraje a budou žádat v dotačním 

programu A na službu pravidelně opakující se. Ta kolonka se objeví při schvalování jednotlivých 

částek v dotačním programu A. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. 

Stoupa). 

 

 

 

 

540/14/7/2020 Seniorské cestování 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem Svaz 

tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem 

Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město,  

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „Seniorské cestování". Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2020. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 529,8* - 10,0 519,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

63,0* + 10,0 73,0 
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* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následující bod na Finančním výboru doporučili ke schválení. Oběma projektům přeje, aby se 

uskutečnili v této nelehké době. 

 

Mgr. Netopilová: 

V každém projektu se uvádí počet 45 míst. Jak ti senioři budou vybíráni, podle jakých kritérií? 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Těch 45 míst je vázáno na ten autobus. V tomto projektu je priorita seniorský věk a zájemci se budou 

hlásit ve Svazu tělesně postižených, kteří mají databázi a u naší koordinátorky seniorských aktivit. 

Pravidlo není, kdo dřív přijde. 

 

Mgr. Netopilová: 

Přijde jí to značně neprůhledné, vzhledem k tomu, kolik je ve městě seniorů. Přijde ji to ne zrovna 

šťastně vymyšlené. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Chce rozptýlit jakékoliv obavy z protekcionalismu a kuplířství s místy v autobuse. Svaz tělesně 

postižených má velmi dobré dlouholeté zkušenosti se zájezdy. Evidence zájemců je pečlivě vedena. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Je pro podporu takových aktivit. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, 

MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

541/14/7/2020 Seniorské cestování se svými vnuky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov,  

jako poskytovatelem dotace, a subjektem Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 

místní organizace Přerov, IČ 47184418, se sídlem Kratochvílova 2894/35, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „Seniorské cestování se svými 

vnuky". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou rozšíření účelu 

smlouvy, které se rozšíří o položku viz. důvodová zpráva. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 519,8* - 50,0 469,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

73,0* +50,0 123,0 

* počáteční stav navazují na jiný návrh 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, 

MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

8. RŮZNÉ 

542/14/8/2020 Aktuální vývoj v oblasti výstavby dálnice D1 úseku 0136 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Antonín Prachař, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Radě města Přerova nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova a 

primátorovi požádat příslušné soudy     o udělení statutu vedlejšího účastníka soudního sporu 

ve věci aktualizace UR 

 

2. ukládá Radě města Přerova nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova a 

primátorovi zajistit nezpochybnitelný posudek dopadu dopravy zejména tranzitní na zdraví 

obyvatel dle indikativní nabídky Státního zdravotnického ústavu Ostrava, jako podklad pro 

soudní jednání. 

 

 

Diskuse: 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Od roku 2006 bylo vydané platné územní rozhodnutí na stavbu 0 136 dálnice D1 a byly připraveny 

dokumentace pro vydání stavebního povolení. V roce 2014 pokynem tehdejšího ministra dopravy byl 

přepracován tvar okružní křižovatky směr sever, ve snaze urychlit realizaci a snížit celkovou cenu. 

Mimo jiné i tato snaha vyvolala změnu územního rozhodnutí. Ta byla velmi dlouho projednávaná 

z několika důvodů, například i s označením magistrátu města Přerova za předpojatý. Toto zdržení a 

přezkoumávání všech stanovisek magistrátem města Olomouc vedlo ke zdržení o dalších 18 měsíců. 

Nyní je změna územního rozhodnutí pravomocná bez možnosti odvolání. Rozhodovat tedy na základě 

žaloby bude Krajský soud v Ostravě. Během několika dní chce ŘSD požádat o vydání stavebního 

povolení, v listopadu letošního roku chce vypsat soutěž na zhotovitele. Konzultovali jsme připojení 

k žalobě jak s našimi úředníky, tak se zmocněncem pro dostavbu dálnice a ti nedoporučují se k žalobě 

jako vedlejší účastník připojit. Přestaňme experimentovat a hazardovat s tak důležitým bodem, jako je 

dostavba dálnice D1 a nepodpořme navržené usnesení. 

K bodu 2 usnesení – co se týká posudku zejména na tranzitní dopravu, při posledním celostátním 

sčítání v roce 2016 projíždělo přes ulici Polní 18 tisíc vozidel, z toho bylo 4 500 těžkých nákladních. 

Od začátku výstavby mimoúrovňového křížení je tranzitní doprava od Přerova odkloněna. Tím neříká, 

že tu žádná není. Například v Kozlovicích o tom ví své. Ta data by byla naprosto zkreslená.  
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Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Připojil se k tomu, co říkal pan Navrátil k bodu 1 usnesení. Tím, že bývalý primátor poněkud napadl 

pana P.   a jeho aktivity, následně si pan P. stěžoval, že magistrát je systémově podjatý a navrhl 

krajskému úřadu Olomouckého kraje, aby nás toho řízení zbavil a svěřil to jinému stavebnímu úřadu. 

To se skutečně stalo. To rozhodnutí o změně územního rozhodnutí na úsek D1 0 136 bylo svěřeno 

magistrátu města Olomouce, který nemá o tom území žádné ponětí, a skutečně to zdržení bylo 

minimálně 18 měsíců, proti tomu, kdyby ho vydával přerovský stavební úřad. 

Nesouhlasí s panem Prachařem v jedné věci – nemyslí si, že o podjatosti rozhoduje vždycky soud. 

V tomto případě to byl krajský úřad a příště to bude zase krajský úřad, kdo bude rozhodovat o tom, 

jestli je magistrát města Přerova systémově podjatý. 

Máme trošku špatné zkušenosti, protože vedeme celou řadu jiných řízení. Vedeme řízení například      

o kácení stromů mimo les, kde tyto spolky daly návrh na podjatost úřadu úplně obdobnou. Má to 38 

stran. Musíme se s tím vypořádat procesně. Zase to budeme postupovat Olomouckému kraji a kraj 

bude rozhodovat o tom, jestli máme dokončit řízení, nebo to svěří zase nějakému jinému sousednímu 

úřadu. Ta situace není dobrá a budeme rozhodovat ještě celou řadu jiných věcí u úseku D1 0 136, 

protože kromě samotného stavebního povolení, kde je stavebním úřadem Ministerstvo dopravy nás 

čeká celá řada řízení u obecného stavebního úřadu, vodoprávního úřadu, dopravně správního úřadu a 

budou se povolovat stavby související. Když si představíme, že bychom ze všech těchto stovek staveb 

byli zase vyloučeni pro systémovou podjatost, my to neurychlíme žádným způsobem. 

Připomněl platnost zákona 416/2009 o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Tam je napsané, že 

soudy mají lhůtu 90 dnů na rozhodnutí. Očekáváme, že za 60 dnů nejpozději Krajský soud v Ostravě, 

jako správní soud, rozhodne. Tady si myslí, že připojení se k tomu řízení jako vedlejší účastník nám 

nepřinese nic, co by tam za nás nevyřídilo ŘSD. 

 

Ing. Prachař: 

Reakce na pana Navrátila – schválně předložil přílohu 2, aby bylo jasné, že rozhodnutí ministra 

dopravy z roku 2014 neznamenalo změnu územního rozhodnutí. Ta křižovatka byla až to poslední, 

byla součástí celého balíku, se kterým přišel projektant, kterého si vybralo ŘSD. 

Všichni víme, že na tuto stavbu je výjimka z posouzení vlivu na životní prostředí, která byla 

aktualizovaná ministerstvem životního prostředí v listopadu 2016 a podle rozhodnutí Evropské komise 

platí 5 let od takto vydané aktualizace. Výjimka nám končí v listopadu 2021 a podmínkou výjimky je, 

že stavba musí být zahájena.  

Celkem 18 měsíců trvala Krajskému úřadu aktualizace a změna územního rozhodnutí – to snad nemá 

cenu ani komentovat. 

To, že zákon říká, že rozhoduje ve lhůtě 90 dní, to je sice pravda, ale to jsme u prvoinstančního soudu 

a zapomeňme na to, že ti stěžovatelé řeknou, že soud rozhodl a nebudou se bránit dál. S největší 

pravděpodobností to bude mít stejný průběh jako dálnice D55 a skončí kasační stížností, kde žádné 

lhůty uvedené nejsou. 

Že máme celou řadu řízení, které budeme dělat na úřadě, to pravda je. Bude to náročná práce, nicméně 

pořád říká, že jakékoli správní rozhodnutí může být těmito stěžovateli napadnuto. To znamená, že 

pokud vydáme vodoprávní rozhodnutí, tak úplně stejně může kdokoli podle zákona podat podnět a 

takovéto správní rozhodnutí ve lhůtě nabytí právní moci před lhůtou napadnout.  

Jeho snaha je jen jedna, aby město ukázalo, že je schopné udělat maximum pro to, aby stavba byla 

zahájena v souladu s podmínkami Evropské komise. 

 

Ing. arch. Horký: 

Chápe to tak, že není příliš vůle připojovat se jako vedlejší účastník soudního sporu. Nicméně to, že 

bychom poskytli posudek vlivu dopravy na kvalitu našich životů zpochybněno nebylo, kromě toho, že 

nemáme úplně aktuální data. 

Navrhl hlasovat zvlášť o jednotlivých bodech usnesení. 

Pokud posudek pořídíme, bezpochyby ho můžeme poskytnout ŘSD, aby s ním u soudu pracovalo. 

Pokud máme obavy z podjatosti, není lepší, aby povolovací řízení rovnou vedl jiný úřad než čekat, že 

se někdo pořídí? Automaticky bychom se v této záležitosti prohlásili za podjaté? 

Lze povolit všechny tyto stavby jak hlavní, tak související, aniž by ŘSD mělo pozemky? Vždyť jsme 

dnes schvalovali vzdání se předkupního práva a těch pozemků je ještě spousta, které vykoupeny 
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nejsou. Obává se, že nedostanou stavební povolení, když nebudou mít pozemky a nebude se 

vyvlastňovat. Plete se? 

 

p. Pospíšilík: 

Určitě bychom měli být partnerem pro ŘSD a pomoci. Určitě nejsou vykoupeny všechny pozemky 

pod tou dálnicí a není tedy možné získat stavební povolení. Může odpovědět pan Navrátil? 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

V hlavní trase chybí vykoupit jeden pozemek v k.ú. Dluhonice, hlavní trasa. 

 

Ing. Prachař: 

K pozemkům - v roce 2016 bylo zřízeno na území města Přerova první kontaktní centrum. ŘSD žádné 

pozemky nevykupuje. To dělá v rámci inženýrské činnosti projektant. Nedělá to státní investor, který 

má statut státní příspěvkové organizace.  

Kontaktní centrum pracovalo více než rok. Když začínalo, tak celkový objem pozemků byl cca 40 %. 

Po téměř roce jsme na 96 % pozemků, s tím, že na úseku Horní Moštěnice – sjezd Bochoř je 

vykoupeno 100 %. 

K vykoupeným pozemkům - v hlavní trase je to jedna fyzická osoba, v ostatních to jsou města a 

právnické osoby, kde asi žádný problém s dokončením výkupů není. 

Zákon 416 říká, že k získání stavebního povolení není třeba vlastnit všechny pozemky, ale k zahájení 

stavby ano. Od toho je ten proces jednodušší. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Ani on ani nikdo z úřadu se necítí podjatý. Jak bychom mohli být podjatí, když se to týká veřejně 

prospěšné stavby.  

K panu Horkému – nemůžeme být podjatí teď. My jsme věcně a místně příslušní. Až poté, co někdo 

namítne, že jsme podjatí nebo systémově podjatí, tak se k tomu vyjádříme. Náš nadřízený orgán bude 

rozhodovat o tom, jestli podjatí jsme nebo ne. 

 

Odborník Ing. Čermák, zmocněnec pro dostavbu dálnice D1: 

O předpojatosti nebude rozhodovat nikdo jiný než znovu Olomoucký kraj. Přidaná hodnota toho 

přihlášení se po boku ŘSD, které se už přihlásilo jako osoba zúčastněná, vedle Olomouckého kraje, 

který je v tomto případě žalovaný, to je maximální možná míra poskytnutí tomu soudu vyčerpávající 

dokumentace pro to své rozhodnutí. Soud bude rozhodovat o tom, jestli to územní řízení proběhlo 

v pořádku. Není to soutěž popularity, že ten, kdo bude mít na své straně více účastníků řízení, tak 

vyhrává.  

Soud oslovil město Přerov, jestli se chce zúčastnit soudního řízení jako osoba zúčastněná, což je 

trošku něco jiného než vedlejší účastník řízení. Soud oslovil město Přerov, jestli se chce zúčastnit jako 

osoba zúčastněná, na základě výzvy žalobce.  

Mělo by dojít k tomu, že ŘSD podá v následujících dnech žádost o vydání stavebního povolení na 

ministerstvo dopravy. Kasační stížnost nemá odkladný účinek. Na konci tohoto roku se počítá, že bude 

zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a v polovině roku 2021 by se mohlo potkat vydání stavebního 

povolení s jeho nabytím právní moci a mohly by začít práce. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého nebude, protože nechá hlasovat o jednotlivých bodech 

samostatně. 

 

 

Hlasování o bodu 1 usnesení: 8 pro, 2 proti, 20 se zdrželo, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.faktická: 

Neví, jestli je splnitelné, zajistit nezpochybnitelný posudek, jak je v bodu 2 usnesení uvedeno. 
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Hlasování o bodu 2 usnesení: 14 pro, 15 se zdrželo, 2 nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 18:15 – 18:30 hodin. 

 

 

 

 

543/14/8/2020 Škoda vzniklá při výkonu přenesené působnosti silničního správního 

orgánu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů v řízení o odstranění pevné překážky z veřejně 

přístupné účelové komunikace 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje neuplatňovat náhradu škody a odepsat 

pohledávku ve výši 40 584,49 Kč, neboť nebyla shledána individuální odpovědnost konkrétního 

zaměstnance. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

544/14/8/2020 Škoda vzniklá v rámci projektu 09 IOP 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje neuplatňovat náhradu škody a odepsat 

pohledávku ve výši 49 293,20 Kč, neboť nebyla shledána individuální odpovědnost konkrétního 

zaměstnance. 

 

 

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

Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

545/14/8/2020 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov I-Město 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov         

I-Město názvem nábř. Františka Venclovského. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

546/14/8/2020 Nominace do společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého 

kraje a.s.  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  schvaluje nominace do orgánů společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje 

a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 07686501:              

do představenstva společnosti Ing. Bohumíra Střelce, do dozorčí rady Ing. Tomáše Dostala, 

 

2. deleguje Ing. Bohumíra Střelce a v době jeho nepřítomnosti Ing. Tomáše Dostala jako 

zástupce statutárního města Přerova na zasedáních valné hromady společnosti Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany,      

779 00 Olomouc, IČO: 07686501. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 5 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

547/14/8/2020 Obecně závazná vyhláška č. ..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou       

se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku        

v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020, dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík, Mgr. Stoupa). 
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548/14/8/2020 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. 

pololetí 2020 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za I. 

pololetí 2020. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

549/14/8/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí  

do majetku statutárního města Přerova, bytových  a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p. 1945, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, 

pozemku p.č. 31 o výměře 205 m2 v k.ú. Přerov, včetně objektu 

bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 31 v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), bytových a nebytových 

jednotek v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. 

Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Ondrůj, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje nepřijalo návrh usnesení schválit záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí  do majetku statutárního města Přerova, 

bytových jednotek  č. 1945/1, č. 1945/2,  č. 1945/3, č. 1945/4, č. 1945/5, č. 1945/104 a nebytových 

jednotek č. 1945/101, č. 1945/102, č. 1945/103, č. 1945/105, č. 1945/106, v objektu bytový dům č.p. 

1945, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30, v k.ú. Přerov (Palackého ul.), 

včetně s nimi souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 1945 

příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu 

na pozemku p.č. 30 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 31 o výměře 505 m2 v k.ú. Přerov jehož součástí je 

stavba -  objekt bydlení č.p. 2024, příslušném k části obce Přerov I-Město na pozemku p.č. 31 v k.ú. 

Přerov  ( Kratochvílova ul.), bytových jednotek č. 120/2, č. 120/4, č. 120/5 a nebytových jednotek č. 

120/101, č. 120/102, č.120/103, č. 120/104, v objektu bytový dům č.p.120, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov (Kratochvílova ul.), včetně s nimi souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 120, příslušném k části obce Přerov I-

Město, na pozemku p.č. 32 v k.ú. Přerov a spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 32, v k.ú. Přerov. 
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Diskuse: 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Historicky zrekapituloval. V roce 2014 byl předkladatelem materiálu, záměru na schválení úplatného  

převodu bytových a nebytových jednotek. Materiál podpořilo tehdy 9 zastupitelů. Byl stejný majitel 

bytových a nebytových prostor a stejní nájemci v těchto bytových jednotkách. Vrátilo se to zpátky 

v roce 2019 na popud pana Ondrůje, který byl iniciátorem. Setkali se tehdy s panem majitelem. Pan 

Ondrůj ví, jak tehdy to jednání vypadalo. Materiál předložili zastupitelstvu. Záměr na výkup bytových 

a nebytových prostor podpořilo 13 zastupitelů.  

Přišli ještě s nápadem vykoupit pouze ty nebytové prostory. Před rokem bylo pro schválení materiálu 

16 zastupitelů. 

Je ochotný absolvovat znovu všechna jednání s panem Ondrůjem. Pokud materiál v jakékoliv podobě 

projde tak žádá, aby ho navštívil a připravili se podrobně na ta jednání, aby přišel s konkrétními 

návrhy. 

Řekněte, zda se bavíme o vzhledu Pasáže a pak se vraťme pouze k výkupu nebytových prostor, nebo 

se bavíme o nebytových prostorách a bytovém fondu. Můžeme spustit lavinu výkupu dalších a dalších 

bytových jednotek. 

 

Ing. Hrabina: 

Prostory Pasáže jsou soukromého majitele, chátrají a pokud by město mělo něco takového koupit, tak 

by to mělo stát maximálně korunu. Peníze, které by se do opravy daly, by se nikdy nevrátily.  

 

Ing. arch. Horký: 

Záměr, jak je předložený, zahrnuje i bytové jednotky. Vyvstává otázka, co když se přihlásí někdo, že 

chce, aby město odkoupilo bytové jednotky. Může to být součást bytové politiky města. Materiál je 

koncipovaný jako výkop k dalším jednáním. Ví, že se cena nepohnula.  

Byl by rád, kdyby se záměr schválil, i když je zřejmé, že jednání nebudou vůbec jednoduchá. 

 

Paní Tomaníková: 

Pasáž není dobrou vizitkou města. Některé bytové jednotky vlastník prodal nájemníkům. 

Je pro opravu Pasáže, nikoliv celého objektu. Měl by se na opravě podílet i majitel. 

 

Ing. Vrána: 

Vítá snahu pana Ondrůje s Pasáží něco udělat.  

Souhlasí s názorem paní Tomaníkové. Vzít Pasáž jako celek je asi v této chvíli nesmysl. Přiklání se 

k rozpracování varianty nebytových prostor a zvážit i případnou směnu. 

Bude rád, když materiál nabude do příštího zastupitelstva jinou podobu a rád bude spolupracovat na 

tom, aby Pasáž vypadala lépe. Teď se zdrží a bude rád, když se bude materiál dál rozvíjet. 

 

MUDr. Slováček: 

I kdyby město odkoupilo část Pasáže, tedy jen nebytové prostory, tak to, že jsou tam pomočené rohy, 

znečištění a bitky, to přece nevyřeší, že bysme to koupili. Městská policie je za rohem a stejně se to 

v Pasáži děje.  

K odkupu celé Pasáže včetně bytových jednotek, pokud bude dál trvat městská politika stran 

pronajímání bytů, smlouvy na rok, tak to taky není dobré. Stálo by za to, zamyslet se nad politikou 

pronajímání městských bytů.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Poprosil navrhovatele zvážit variantu ze zasedání zastupitelstva 17.6. a máte tam přesně návrh na 

usnesení, který se týká nebytových prostor a můžeme to schválit. 

Pokud ne a budete materiál dál přepracovávat, tak doporučil rozšířit tento záměr o další nemovitosti na 

území města Přerova. 

Také objekty okolo nádraží, kdybychom vlastnili a vypověděli ty desítky nájemních smluv od 

soukromých vlastníků, tam je společenství vlastníků v desítkách vlastnictví fyzických nebo 

právnických osob, a kdybychom je získali do svého vlastnictví a vykoupili, tak mu určitě rád pomůže. 

Máme problémy i v uvítací bráně města Přerova.  
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Máme nakročeno vrátit Pasáži původní vzhled. Ale k tomu je spousta dalších problémů. 

 

Ing. arch. Horký: 

Trval by na usnesení, jak je nyní předloženo. Příště můžeme předložit variantně a z nich vybrat. 

Bytová politika je strategická věc, kterou neuděláme na koleně. Mělo by to být spíše ve strategickém 

plánu, který se snad už zpracovává. To nám možná řekne pan primátor, jak je strategický plán daleko. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Poměrně často se jim vyčítá, že nemají koncepci. Je obava, že pokud by se vykoupily prostory včetně 

těch bytových, tak to může způsobit lavinu. Situace je taková, že je to v rukou soukromých vlastníků a 

ti to nechali dojít do stavu, v jakém to je. Město by to mohlo koupit, což by bylo pro ně fajn a za 

peníze města opravit. Pokud bychom šli pouze cestou nebytových prostor, opravením Pasáže, tak to 

nevyřeší ten problém s problémovými nájemníky.  

Zkusme se na to podívat celkově, ne jenom na jednu jedinou nemovitost. Byl by rád, kdyby se to 

dopracovalo. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Byla by ráda, kdyby zastupitelé měli na paměti finanční možnosti města plus odhadovaný budoucí 

vývoj.  

 

 

Hlasování: 12 pro, 6 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, 

Ing. Symerský, MUDr. Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

550/14/8/2020 Informace o archeologickém průzkumu na Horním náměstí 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D., zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o archeologickém průzkumu    

na Horním náměstí v Přerově (studna). 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Schenk, Ph.D.: 

Seznámil s prezentací – zprávou o předběžných výsledcích záchranného archeologického průzkumu na 

Horním náměstí. Dne 15.8.2020 proběhla další etapa archeologického průzkumu studny v prostoru 

mezi lipami na Horním náměstí. Archeologický průzkum bude ukončen během měsíce září. O 

závěrečných výsledcích, tedy co ukrývá samotné dno studny budou zastupitelé informováni na příštím 

zasedání města Přerova. 

 

Ing. arch. Horký: 

Přimluvil se za to, aby ta prezentace nálezů byla soudobá. 

 

Ing. Střelec: 

Je rád, že se po roce výzkumů konečně dověděl, co se bude na Horním náměstí dál dít. Z jeho pohledu 

se tam dlouhou dobu nic nedělo. Na základě toho, že město Přerov už minimálně měsíc má rozkopané 

Horní náměstí, tak si myslí, že bylo možné to urychlit. Lípy, které tam jsou, tak jsou v neutěšeném 

stavu už několik let a tím, že tam probíhá archeologický průzkum, tak se s tím prostorem nic nedělá. 

Je rád, že koncem září se asi ukončí archeologický výzkum a dovíme se možná z pracovní skupiny to, 

jaká je představa, jak by to náměstí mělo vypadat. Možná se dočkáme toho, že letos se tam vysadí 

nové stromy, protože je nejlepší je vysazovat na podzim.  
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Náměstek primátora pan Zácha: 

Na Horním náměstí se od září nic nedělo, protože pan Schenk měl spoustu jiných povinností, jako je 

Helfštýn a jiné lokality. Od září, kdy se studna odkryla, se archeologický průzkum nevykonával v té 

podobě, jak bylo potřeba a konalo se teď v tom srpnu.  

Vy víte, kolikrát vás město urgovalo, ať konečně začnete. Na Horním náměstí bude spousta práce. 

Vzhledem k vegetačnímu klidu nás čas tlačí. Věří, že pan Schenk přijde za odborníky na magistrát 

s výsledkem archeologického průzkumu, aby mohli navázat na to, jak naložit s dřevinami, které tam 

jsou, aby třeba příští rok mohlo být zrealizováno.  

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Ing. Symerský, MUDr. 

Trhlík, Mgr. Stoupa). 

 

 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 
 

 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

 Na náměstí Přerovského povstání dochází k rekonstrukci budovy bývalé Střední zdravotnické 

školy a doufejme, budoucí Vyšší odborné školy zdravotnické. Zeptala se, jak probíhají další 

jednání mezi subjekty, které toto mají na starosti hlavně se zaměřením na přípravu a schválení 

studijního programu, protože došlo v minulém období k nedokončení situace, aby výuka byla 

zahájena ve školním roce 2021 – 2022. 

 Reprodukovala otázky občanů – nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery dle 

harmonogramu. Někteří občané nemají možnost odvážet věci do sběrného dvora. Jak bude 

řešeno. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Odpověď paní Vránové: 

Agel musí požádat o schválení studijního programu do konce měsíce září. My v této chvíli jednáme o 

nájemní smlouvě, která je podmínkou získání akreditace. Domnívá se, že v průběhu září bude rada 

s Agelem mít smlouvu připravenou a nic by nemělo bránit tomu, aby mohli požádat o akreditaci. 

 

 

Ing. Střelec: 

 Odpověď paní Vránové: 

Občané i firmy začínají velkoobjemové kontejnery zneužívat na odkládání všeho. Nechal promítnout 

prezentaci, co všechno se do velkoobjemových kontejnerů odkládá. Technické služby jako 

provozovatelé skládky nemohou vzít takový velkoobjemový kontejner a vysypat na skládku, protože 

v něm jsou elektrospotřebiče, stavební materiál, nebezpečný odpad. Více než 60 % tohoto materiálu 

netvoří velkoobjemový materiál, ale věci, které do skládky dát nemohou. 

Přerov má dva sběrné dvory, které fungují od pondělí do soboty a pokryjí uložení těchto věcí i 

nebezpečného odpadu. Občané v nich musí prokazovat svou identitu. Po dohodě s městem bylo 

dohodnuto, že velkoobjemové kontejnery přistavovány nebudou. Občané, kteří nemají dopravní 

prostředky k odvezení, mohou vždy využít technických služeb města Přerova a objednat si odvoz 

velkoobjemových věcí na sběrné dvory. 

Technické služby budou uklízet dál černé skládky, zatím díky nepřistavování velkoobjemových 

kontejnerů se jejich výskyt nezvýšil.  
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RSDr. Nekl: 

 Podnět občanů - situace ve sportovní organizaci, kterou město zřídilo. I mezi pedagogy je 

myšlenka, že budou ohroženy výuky plavání dětí mateřských a základních škol, protože 

plavecký bazén nemá dostatek kvalifikovaných pracovníků pro výcvik dětí. Bude výuka 

plavání následující školní rok probíhat stejně jako v minulých letech? 

 

 

Mgr. Hýzl: 

 Odpověď panu Neklovi: 

Jakmile nebude problém s výukou v souvislosti s Covidem bude výuka plnohodnotně uskutečněna 

kvalifikovanými pracovníky. 

 

 

 

 

Mgr. Bc. Václavíčková: 

 Podnět znepokojených občanů se současným stavem v Přerově – všichni vnímají, že město se 

stává městem neatraktivním. Důvodem je problémové soužití s nepřizpůsobivými občany, 

nedostatečné pracovní příležitosti, omezené kulturní aktivity a tragická doprava. V posledních 

měsících se kumulují problémy s romskou komunitou. Dokonce na toto téma bylo veřejné 

slyšení. Ani po 2 měsících nezaznamenala z pozice města jediný efektivní krok k řešení tohoto 

problému. Ignorují se jejich přestupky například v parkování, koupání v městské kašně na 

náměstí, rvačky, hádky, aktuálně vykrádání aut na myčkách na Jižní čtvrti. Očekávali, že 

budou v nebezpečných lokalitách posíleny hlídky policie, nebo pokutování za výše zmíněné 

přestupky. Neděje se nic. Nespokojeni jsou obchodníci v Kratochvílové ulici, kde jsou 

neustále rvačky, křik, krádeže. Z dohledaných materiálů jsou příznivci politických stran 

vedení města majiteli bytů, které pronajímají těmto lidem. Za dva roky od rušení ubytoven 

jsme dostali tyto občany do bytů po celém městě. Dotaz – je připravena koncepce ze strany 

vedení města k řešení těchto problémů? 

 Na veřejném slyšení byla přítomna senátorka Seitlová, která ji zklamala, neboť zákonnou 

možnost měst omezit problematické lokality bezdoplatkovými zónami napadla u soudu a žádá 

o zrušení této možnosti. Požádala o stanovisko zástupce KDU-ČSL, jak se k tomu staví a jak 

tento výrazný problém města chtějí řešit. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď paní Václavíčkové: 

 Máme represivní programy a programy pozitivně zaměřené na rozvoj soužití. Rada na svém 

posledním jednání dala úkol primátorovi, aby připravil zprávu, jakým způsobem je v těchto 

programech postupováno. Termín zprávy je konec září 2020. O zprávě bude informováno i 

zastupitelstvo. 

 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Odpověď paní Václavíčkové: 

 Jednáme s majiteli bytových jednotek, které byly předmětem veřejného slyšení a incidentů. 

Jistě víte, jaké jsou naše kompetence, rozsah sociálního systému státu. I zde vyvíjí iniciativy, 

aby mohli působit tlak na vládu, aby se změnil sociální systém, který je nastaven zcela 

zvráceně. 

Očekával, že ona vystoupí s konkrétními nápady, které pokud budou konstruktivní a 

splnitelné, tak velmi rádi budou akceptovat. 

 

 

 

 



50 

 

Pí Tomaníková: 

 Priorita města pavilon G domova důchodců. V současné době je projekt zpracován nejen na 

výstavbu pavilonu G, ale na úpravu pavilonu A, kde je třeba udělat rekonstrukci varny a je to 

dotaženo až ke stavebnímu povolení. Rekonstrukce by měla stát 208 milionů korun včetně 

výstavby pavilonu G i té varny. Poslední informace od pana náměstka byla, že se připravuje 

stavební povolení a že nejsou vypsaná témata.  

 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Odpověď paní Tomaníkové: 

 pavilon G je stále prioritou. Zítra má jednání s paní ministryní v Přerově, má pro ni 

dokumentaci pavilonu G. 

Připravuje se varna pavilonu A. Stravování zajišťuje zařízení pro školní stravování.  

 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Odpověď paní Tomaníkové: 

 Předpokládaná částka je 238 milionů korun pro 74 občanů. V rezervě drží část finančních 

prostředků, zatím je na nic nepoužili. Čekají na další dotační období.  

 

 

Pí Tomaníková: 

O zítřejším setkání ví. Chtěla by, aby z jednání vzešlo, zda varny vyčlenit a zůstanou u pavilonu G, co 

bude příhodnější. 

 

 

 

 

Ing. Střelec: 

Nelíbí se mu, když tady někdo sděluje prostřednictvím kamer občanům, jak se město Přerov vylidňuje 

a klesá počet obyvatel. V dostupných údajích Českého statistického úřadu je zcela jasně sděleno, že 

tento problém s vylidňováním mají všechna města vyjma Prahy a Brna. Týká se to Prostějova, 

Olomouce, Hranic, je to všeobecný trend.  

 

 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Vyzval zastupitele, aby nevyužívali zasedání zastupitelstva k osobním útokům na své politické 

protivníky, kteří zde navíc ani nejsou přítomni a nemůžou se bránit. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Stačí, když se zastupitelé budou řídit jednacím řádem, článek 6.1, kdy říkáme, že jednání by mělo být 

pracovní, charakter věcný a důstojný průběh.  

 

 

 

 

Marek Dostál: 

V roce 2017 se pokoušeli upravit s určitou skupinou lidí k tomu určených vnitřní předpis, který řešil 

hospodaření s obecními byty. Veškeré úpravy, které se tam snažili udělat, měly zpřísnit pravidla pro 

rozdělování bytů tak, aby pracující člověk na byt dosáhl. Tento vnitřní předpis neskončil ani na radě, 

skončil v rukou ombudsmanky a vrátil se jako diskriminační. 
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Ing. Galeta: 

Podnět občanů:  

 zubní lékařská pohotovost. V současnosti ji zabezpečuje Olomoucký kraj ve fakultní 

nemocnici. Vedení města by mohlo řešit formou nějaké dotace, nabídnutím ordinace zubním 

lékařům. 

 zastavárna na Kojetínské ulici – byly v ní zabalené spotřebiče ještě nepoužité. Zajímá ho, kdo 

si koupí novou pračku a obratem ji dá za třetinovou cenu do zastavárny. Naznačil, jak stát 

plýtvá penězi, když podporuje romské obyvatelstvo, které tam většinou chodí směňovat 

spotřebiče, které v podstatě dostává od státu zadarmo.  

  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Odpověď panu Galetovi: 

Domnívá se, že zákon o obcích neřeší kompetence samosprávy v oblasti zubní pohotovosti. 

 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

 Odpověď panu Galetovi: 

Zubní pohotovost – problém už řešili i na tomto zastupitelstvu. Už na začátku volebního období vedli 

jednání se stomatology a nabízeli dotaci. Jednání byla neúspěšná, lékaři nemají zájem.  

 

 

 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

 Odpověď paní Václavíčkové: 

Na veřejném projednávání ohledně neklidu v Přerově byla paní senátorka jimi vyzvaná a kdyby větší 

část neklidného publika ji dala prostor, tak určitě by vysvětlila, proč se zachovala tak, jak se 

zachovala.  

Kdyby byla paní Václavíčková bdělá a sledovala věci v Přerově, tak by určitě našla na kabelové 

televizi Přerov reportáž ze 14. srpna, která se jmenuje „Třikrát a dost“. Je to o tom, že zástupci KDU-

ČSL podali novelu trestního zákona. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Zjišťovací řízení k záměru nákupního centra na Lipnické ulici - zde minule projednávali. 

Mezitím žadatel svůj záměr stáhl a asi za 14 dní jej podal znovu s novým číslem jednacím. 

Běží zjišťovací řízení a město Přerov je opět požádáno o stanovisko. 

Promítnul krátkou prezentaci, ve které byla mapa přidružených obchodů, o kolik se to má 

rozrůst. Na dalším sladu ukázal plochu Galerie Přerov. Seznámil s prodejními plochami na 1 

obyvatele Přerova, Brna, Olomouce. Pokud by se zrealizovalo nákupní centrum Lipnická, tak 

převyšujeme násobně.  Takový velký projekt bude mít vliv na kvalitu života v Přerově.  

Navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vyjadřuje svůj negativní postoj k záměru 

"Novostavba obchodního centra Přerov, ulice Lipnická" a konstatovat, 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, posouzení možnosti realizace vegetačních střech a 

zhodnocení indukované dopravní zátěže na komunikace ve městě, obzvláště ve 

vlastnictví města. 
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Mgr. Netopilová: 

 Soužití s národnostními menšinami. Musí oponovat paní Václavíčkové, ona i její kolegové 

vždy mluví o celé komunitě. To je naprosto špatně, a právě to je to rasistické, co tady 

nepopiratelně je. Pokud jde o lidi, kteří tady dělají notoricky problémy, tak mluvme o nich, ale 

ne o všech. 

Byla by pro zákaz pobytu po určitých opakovaných přestupcích, přečinech. Tento zákaz 

existoval, byl před několika lety zrušen. Je pro to, aby se přehodnotily sociální dávky a celá ta 

problematika. Nesouhlasí s paušalizací. 

Připadá ji ironické, když lidé, kteří tady mluví o bezpečí se sami nechávají fotit a potom to 

zveřejňují na svých oficiálních facebookových stránkách se samopalem na hrudi, členové 

Trikolóry, to ji skutečně vyděsilo, možná fotky jsou už stažené.  

Další tzv. slušní občané občas založí rasistický server a její studenti ji například před pár lety 

upozornili, že na jednom takovém serveru registrovaném v Kalifornii byla ona jako osoba 

určená k likvidaci, protože se někoho zastává nebo si dovoluje mít jiné názory. Byly tam 

veškeré možné její osobní údaje. Neodsuzujme nikoho paušálně, spíše pozorně přemýšlejme.  

 

 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

K návrhu pana Horkého: 

 Má dotaz – odkud čerpal informace o prodejní ploše. Když zadal do Googlu, vypadla 

diametrálně jiná čísla, než prezentoval pan Horký. Směrem na západ od nás ta plocha na 1 

obyvatele je větší. Požádal, aby takové návrhy byly předkládány předem, aby u údajů, které 

mají být statistikou, byly uvedeny i zdroje odkud jsou informace čerpány. Nemá důvod se 

domnívat, že by pan zastupitel lhal, jen ho zaráží ten rozpor, na který teď narazil. Pokud se má 

teď rozhodnout a není schopen si ta data prověřit, má s tím problém.  

 

 

Ing. arch. Horký: 

Předkládá vždy ověřené údaje. Mluvil o průměru Evropy, nikoliv zemí na západ od nás. Pokud do 

toho započítáme i země na východ od nás, tak se průměrově dostáváme jinam. Jsou to informace ze 

studie … pošle odkaz panu Navaříkovi.  

 Přednesl prezentaci – dostal informaci, že tzv. výtopna Přerov, některým známa jako stará 

elektrárna je ve vlastnictví nového majitele, pravděpodobně stavební firmy se sídlem v Praze, 

která má zájem tento objekt zdemolovat a současně běží řízení o vyhlášení objektu za 

nemovitou kulturní památku. Považuje objekt za architektonicky velmi cenný. Podobný objekt 

v Přerově není. 

Navrhl usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání podporuje vyhlášení budovy č.p. 3129, na 

pozemku p.č. 3430/47, k.ú. Přerov, tzv. Výtopna Přerov (stará elektrárna) za nemovitou 

kulturní památku. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Reakce na návrh usnesení pana Horkého – výtopna: 

Domnívá se, že za město Přerov již šlo vyjádření. 

 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr.: 

 Reakce na návrh usnesení pana Horkého – výtopna: 

Ten postup, který říkal pan Horký, ten tady je. Nejdříve změna vlastníka, žádost o částečnou demolici 

objektu, návrh na vyhlášení nemovitou kulturní památkou. Nezná žádné usnesení zastupitelstva, které 

by tomu bránilo, ale je to věcí vlastníka a Ministerstva kultury.  

 



53 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Šlo už vyjádření města na prohlášení kulturní památkou?  

 

 

Ing. arch. Horký: 

Domnívá se, že zastupitelstvo se může ve své vůli vyjádřit k jakémukoliv návrhu, bez ohledu, zda už 

něco odeslalo. Hlasovatelné to bude. 

 

 

p. Pospíšilík: 

 K návrhu pana Horkého: 

Nákupní centrum bude atraktivní pro lidi z Velké Dlážky, Kopanin, směrem na Tršice. 

Je to věc nabídky a poptávky. Mrzí ho, že centrum města je prázdné. 

 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

 Rekce na pana Horkého – nákupní centrum: 

Nezpochybňuje pravdomluvnost pana Horkého. Netvrdí, že něco zmanipuloval. Ilustroval 

problematiku, že pan Horký přednesl nějaká čísla, která on není schopen ověřit. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Reakce na návrh usnesení tzv. Výtopna: 

Přečetl závěr vyjádření, které šlo z města: „dotčený soubor staveb představuje ucelený areál 

industriální architektury 20. století, který má vysoká potenciál spoluvytvářet genius loci města. Řízení 

o odborné posouzení jeho památkové hodnoty je namístě. Posouzení by mělo být prověřeno nejen 

s ohledem na případnou teoretickou stavebně technickou hodnotu, ale i na skutečný technický stav 

objektu, možnosti a potenciál budoucího rozvoje areálu a jeho přínosu pro město tak, aby případné 

prohlášení areálu za památku paradoxně nemělo za výsledek jen zakonzervováni objektu v havarijním 

stavu a umrtvení daného místa.“ Toto vyjádření považuje za dostatečné a není nutné přijímat další 

usnesení. 

 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch: Horkého (tzv. Výtopna): 13 pro, 2 proti, 14 se zdrželo, 2 

nehlasovali, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Mgr. Stoupa, Ing. Symerský, MUDr. Trhlík). 

 

 

 

551/14/8/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání podporuje nepřijalo návrh usnesení podpořit vyhlášení 

budovy č.p. 3129, na pozemku p.č. 3430/47, k.ú. Přerov, tzv. Výtopna Přerov (stará elektrárna) za 

nemovitou kulturní památku. 
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Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého (novostavba obchodního centra Přerov, ulice Lipnická): 
11 pro, 2 proti, 17 se zdrželo, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Mgr. Stoupa, 

Ing. Symerský, MUDr. Trhlík). 

 

552/14/8/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyjadřuje nepřijalo návrh usnesení vyjádřit svůj negativní postoj k záměru "Novostavba 

obchodního centra Přerov, ulice Lipnická" a konstatovat, že požaduje záměr posoudit z 

hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů. 

 

2. požaduje nepřijalo návrh usnesení požadovat zejména zaměřit se na vliv záměru na ochranu 

povrchových a podzemních vod, vliv světelného záření na blízkou Národní přírodní rezervaci 

Žebračka, posouzení možnosti realizace vegetačních střech a zhodnocení indukované dopravní 

zátěže na komunikace ve městě, obzvláště ve vlastnictví města. 

 

 

 

 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Poslední návrh na usnesení zní: ZM po projednání ukládá RM zabývat se náměty, dotazy … 

 

Do diskuse se přihlásil MUDr. Slováček. Jelikož neměl zapnutý mikrofon, nebyl pořízen zvukový 

záznam.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upozornil pana MUDr. Slováčka, že diskusi již uzavřel. Byla příležitost se přihlásit. Diskusi už 

otevírat nebude. 

Poslední návrh na usnesení: 

553/14/8/2020 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 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 proti, 1 nehlasoval, 4 omluveni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Mgr. Stoupa, Ing. 

Symerský, MUDr. Trhlík). 
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9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 14. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 24. srpna 2020      

ve 20.00 hodin. 

 

V Přerově dne 24. srpna 2020 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Petr Měřínský 

                                                                             primátor statuárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Tomáš Navrátil 

                                                                             uvolněný člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Radek Pospíšilík 

                                                                            člen Zastupitelstva města Přerova 


