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Z Á P I S 

z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 7. prosince 2020 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova za pozemek p.č.  695 v k.ú. Kozlovice u 
Přerova ve vlastnictví fyzické osoby. 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. 
Dluhonice  

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. 
Žeravice  

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova -  části pozemků p.č. 3 
a p.č. 684/2 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4879 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 
5466/196 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5455/6 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 
kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 
strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

3.1.9 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 
sběru odpadů v Přerově“ 

primátor 
Ing. Střelec 

3.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů 
– materiál na stůl 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova. 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova –  části pozemku  p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov.  

p. Zácha 
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3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice 

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 401, části pozemku p.č. 406/3 a 
pozemku p.č. 407  vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

3.3.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 24/336 
částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u 
Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

p. Zácha 

3.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí – využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

3.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

3.6.1 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 
ekosystémů 2018 - 2020 – úhrada nákladů na oplocení lesních 
porostů 

p. Zácha 

3.6.2 Smlouva o výkonu sjednaných činností - poskytování komunálních 
služeb a příkazní smlouva 

p. Zácha 

3.6.3 Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným 
převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, 
Přerov” 

p. Zácha 

3.7.1 Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování 
služeb obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště 
Přerov, s.r.o. 

p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 22 Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů 

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

Ing. Mazochová 

4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2020 

Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 
činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Ing. Mazochová 

4.6 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská 
nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, 
analýzy, osudy. 

Ing. Mazochová 

4.7 Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 
2020 

Ing. Mazochová 

4.8 Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 
Kulturních a informačních služeb města Přerova   

Ing. Mazochová 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  
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6.1 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 
strategie ITI 

primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 
centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační 
centrum (interiér)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ 

primátor 
Ing. Vrána 

7.2 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce přecházející do 
roku 2021 

Ing. Mazochová 

8. Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2021 primátor, 
Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024 Mgr. Kouba 

9.2 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
Přerov, Trávník 27  

Mgr. Kouba 

9.3 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 
J. A. Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 
14  

Mgr. Kouba 

9.4 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace  Mgr. Kouba 

9.5 Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov - žádost o 
poskytnutí dotace z DP  

Mgr. Kouba 

9.6 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  Mgr. Kouba 

9.7 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 
1908 z.s.  

Mgr. Kouba 

9.8 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov 
z.s. 

Mgr. Kouba 

9.9 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření 
dodatku ke smlouvě 

Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu 
obce s rozšířenou působností Přerov 2021  

Mgr. Kouba 

10.2 Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -
2024 

Mgr. Kouba 

10.3 Dodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o. Mgr. Kouba 

10.4 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní 
organizace Přerov – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 

Mgr. Kouba 

11. Adaptační strategie statutárního města Přerova na 
klimatickou změnu 

Mgr. Kouba 

12. Různé  

12.1 Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

12.2 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě 
opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

primátor 

12.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

primátor 

12.4 Informace o odstoupení z funkce člena kontrolní komise  primátor 

12.5 Nominace zástupce statutárního města Přerova do Správního 
výboru Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do 
Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy.  

primátor 
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12.5.1 Variantní usnesení k materiálu 3.1.8 - Záměr statutárního města 
Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, 
venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a 
přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví 
statutárního města Přerova – materiál na stůl 

Ing. arch. Horký 

12.5.2 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání – materiál na 
stůl 

p. Ondrůj 

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

primátor 

13.  Závěr primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:    Ing. Petr Měřínský - primátor  

 

 

 

 

Členové Zastupitelstva města:  dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

Omluveni:    Ing. arch. Jan Horký 

 

 

 

 

Hosté:     Ing. Tomáš Dostál - inovační centrum OK  

     Ing. Jan Závěšický - inovační centrum OK 

 

 

    

Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

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

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

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

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

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

 

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

projednávaným věcem.  

p. Ondrůj: 

Nahlásil střet zájmů v bodu 8 Dotační programy A, protože je předseda nadačního fondu Blues nad 

Bečvou a v tomto titulu žádají. 

 

Mgr. Galová: 

Oznámila střet zájmů v bodu 8 Dotační programy A. 

 

p. Marek Dostál: 

Cítí se ve střetu zájmů v bodu 12.5.2 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání. 

 

 

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:    Ing. arch. Jan Horký 

 

Později se dostaví: MUDr. Martin Trhlík 

   MUDr. Libor Slováček 

   Vladimír Pospíšil 

   Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D: 

 

 

Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města Přerova, v počtu 30 zastupitelů.   

Proto je zasedání schopno se právoplatně usnášet. 

 

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 19. října je ověřený a vyložený                        

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 16. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 27.11.2020. 

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

 

 

Zapisovatelkou jmenoval paní Schönovou. 
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Upozornil, že došlo ke stažení materiálu:  

 3.1.7 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerov – části pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov. 

Nahrán byl nový materiál:  

 3.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů. 

 

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

 12.5.1 Variantní usnesení k materiálu 3.1.8 - Záměr statutárního města Přerova - úplatný 

převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 

kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

 12.5.2 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání 

 

 

Pan primátor se zeptal, jestli má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu 16. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova?  

Ing. Hrabina: 

V programu se mu nahrály pouze body 12.5 nikoliv to další označení – body 12.5.1 a 12.5.2 

Omluvil se, vše je v pořádku. 

 

 

Za ověřovatele zasedání Zastupitelstva města navrhl primátor: 

náměstka primátora Mgr. Petra Koubu a Ing. Antonína Prachaře. 

Oba souhlasili. 

 

 

p. Pospíšilík: 

V bodě 12.6 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly 

předmětem programu se dlouhodobě nedaří ukončit diskusi k otevřenému bodu a některý ze 

zastupitelů otevře další bod a dochází k nepřehledné situaci. Minule pan Slováček měl důležitý bod       

a díky tomuto zmatku se nepodařilo ho zařadit do diskuse a byl pominut. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Případným zmatkům se vyhneme dodržováním jednacího řádu. Apeluje na zastupitele, aby jednací řád 

dodržovali. 

 

 

Hlasování o upraveném programu a o ověřovatelích: 30 pro, 4 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. 

Slováček, MUDr. Trhlík, Mgr. Schenk, Ph.D.), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

595/16/1/2020 Zahájení, schválení programu 16. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

7. prosince 2020, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu a Ing. Antonína Prachaře za ověřovatele 

zápisu 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 



7 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 15. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

596/16/2/2020 Informace o činnosti Rady města Přerova od 15. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

 

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

(48. schůze Rady města Přerova konané dne 22.10.2020, 49. schůze Rady města Přerova konané dne 

5.11.2020, 50. schůze Rady města Přerova konané dne 12.11.2020, 51. schůze Rady města Přerova 

konané dne 19.11.2020 a 52. schůze Rady města Přerova konané dne 3.12.2020). 

 

 

Diskuse: 

RSDr. Nekl: 

Na 15. zasedání zastupitelstva byl písemně předložený materiál informace o provedených kontrolách 

Kontrolního výboru. Díky nastalé situaci a jeho nepřítomnosti nebyl materiál projednán. V usnesení je, 

že zastupitelstvo ho bere na vědomí. 

Kontrolní výbor provedl 3 kontroly. Všechno je v materiálech. Nebylo zjištěné pochybení a doporučili 

materiál vzít na vědomí. 

Mají rozjednané 3 kontroly a zastupitelstvo bude informováno. 

 

 

Dostavil se Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. v 14:08 hodin – je přítomno 31 zastupitelů. 

 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček, MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

597/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerov - směna nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova za pozemek p.č.  695 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví 

fyzické osoby 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 786 orná půda o výměře       

2.729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova za nemovitou věc - pozemek p.č. 695 orná půda o výměře 2.660 

m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní***. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček, MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 
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598/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 338/1 v k.ú. 

Dluhonice  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 338/1 zahrada o výměře 2506 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček, MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

 

 

599/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 63 v k.ú. 

Žeravice  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 63 orná půda o výměře 1327 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček, MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

 

600/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova - části pozemků p.č. 3 a p.č. 

684/2 oba v k.ú. Penčičky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 3 zastavěná plocha o výměře cca 52 m2 a části pozemku p.č. 684/2 ostatní 

plocha o výměře cca 60 m2 oba v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček, MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 
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601/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z majetku statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4879 v k.ú. 

Přerov 

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

 

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

převod části pozemku p.č. 4879 lesní pozemek o výměře cca 90 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Až dojde k legalizaci komunikace, tak vlastně majitelé dotčené zahrádky budou mít možný příjezd        

a nebudou to muset kupovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Rozumíte tomu správně. Je to tak. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček, MUDr. Trhlík),               

1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

602/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - id 1/5 pozemku p.č. 5466/196      

v k.ú. Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod podílu o velikosti id 1/5 

pozemku p.č. 5466/196 orná půda o výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov do majetku statutárního 

města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti 1/5 

pozemku p.č. 5466/196 orná půda o výměře 1946 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček, MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 
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3.1.7 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 ost. plocha 

o výměře cca 300 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Stažení předlohy bylo oznámeno primátorem v úvodu zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

603/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 

kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 

strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

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

převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se 

všemi součástmi a příslušenstvím, venkovního osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a 

kanalizačních přípojek nacházejících se v areálu bývalých Přerovských strojíren z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Je to dobrý návrh, je to uzavřený areál. I minule to podpořili. 

 

Ing. Prachař: 

Zúčastnil se jednání. Zájem těch podnikatelů není za každou cenu získat tento majetek, ale mít tam 

optimální podmínky pro podnikání. Dnes je tam 23 firem, které platí nemalé daně. Když mezi firmami 

nastanou komplikace, tak to bude znamenat problémy s přístupem a město by mělo dál být majitelem 

a všem umožnit bez omezení přístup. Podnikatelé na jednání vyjádřili určitou podporu spolupodílet se 

na nákladech a na provozování. 

Padlo tady za symbolickou cenu. Nemůžeme prodávat bez znaleckého posudku.  

Podnikatelé se vyjádřili, že pokud by město chtělo prodat za cenu, která by pro ně nebyla zajímavá, 

tak nemají zájem. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Všichni vědí, že nemůžeme prodávat za jinou cenu, než je stanoveno znaleckým posudkem. Pokud 

materiál projde, neznamená to, že se žadatelé automaticky stanou vlastníky těchto komunikací. Pokud 

nebude cena přijatelná pro žadatele, vrátí se zpátky do modulu, jak doručit po 20 letech takto vysokou 

částku do komunikací, které jsou v uzavřeném areálu. 

Město Přerov v areálu nevlastní žádné objekty. Zrekonstruovali jsme po 20 letech tu příjezdovou 

komunikaci, která slouží ke vstupu do průmyslového objektu. 

 

p. Ondrůj: 

Má variantní materiál. Nemyslí si, že by měli prodávat. Naopak, Město by mělo být součástí nějakého 

sdružení s firmami v Přerovských strojírnách. Chtějí podporovat podnikání. Firmy určitě zavedou 

mýtné. Odbor koncepce a rozvoje má zamítavé stanovisko. Je třeba zmínit, že tento materiál nebyl 

nikdy projednáván na zastupitelstvu. 

Požádal o podporu jejich variantního návrhu, který je předložen pod bodem 12.5.1 a ten zní: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
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1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se všemi součástmi a 

příslušenstvím, venkovního osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a kanalizačních 

přípojek nacházejících se v areálu bývalých Přerovských strojíren z majetku statutárního 

města Přerova, 

 

2. souhlasí s prověřením možných způsobů spolupráce statutárního města Přerova se subjekty 

působícími v areálu bývalých Přerovských strojíren za účelem opravy a údržby komunikací, 

veřejného osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a přípojek a dalších zařízení 

určených ke společnému užívání, 

 

3. pověřuje .................................. jednáním se subjekty dle bodu 2. usnesení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nerozumí panu Ondrůjovi. On teď navrhuje, aby se v tomto bodě hlasovalo o návrhu na usnesení, 

který je pod bodem 12.5.1? 

 

p. Ondrůj: 

Ano je to tak. Usnesení materiálu 12.5.1 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Chcete o materiálu tedy hlasovat v tomto bodě. 

 

Ing. Střelec: 

Stejně jako minule je pro původní záměr a souhlasí s prodejem těchto pozemků. 

 

Ing. Vrána: 

Komunikace jsou v nevyhovujícím stavu a bylo by třeba do nich vložit cca 40 milionů korun a dále 

cca 7 milionů korun do osvětlení a inženýrských sítí.  

Nevidí reálným, aby město vstoupilo do nějakého sdružení, ve kterém by město nevlastnilo vůbec nic. 

Souhlasí s materiálem. 

 

p. Pospíšilík: 

Nemá obavy, že by docházelo k omezení přístupu k majetku firem. 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil MUDr. Trhlík ve 14.40 hodin – je přítomno 32 

zastupitelů. 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

Podpoří jejich materiál, který je pod bodem 12.5.1 

Diví se tomu, že se ignoruje upozornění koordinační skupiny, že záměr převodu do budoucna znamená 

nemožnost dělení nebo slučování pozemků, ale také znevýhodnění některých subjektů. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Diví se, proč varianta pana Ondrůje nebyla předložena v letech 2014 až 2018, kdy probíhala jednání, 

ze kterých jsou zápisy. Dnes variantní materiál předkládají dva bývalí radní. Na jednání v roce 2017 

primátor shrnul, že existují 3 možnosti řešení, a to prodej komunikace, pronájem komunikace, nebo 

správa za poplatek. To je konstatování faktu. V srpnu 2017 znovu jednání s majiteli těchto firem. Pan 

primátor zdůraznil, že očekával návrh na řešení od společností z areálu Přerovských strojíren. Byl 

vznesen požadavek na vytvoření pracovní skupiny na nejakutnější opravy. Primátor slíbil, že se budou 

hledat dotační programy, ale žádné se nenašly. 
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Dnes předložený variantní návrh na usnesení řeší následný provoz a údržbu, ale neřeší současný 

havarijní stav komunikací, kdy by město mělo okamžitě financovat v řádech několika desítek milionů 

korun. 

Mýtný systém těm samým firmám byl už v minulosti nabízen a byl odmítnut. 

Celkové náklady na opravu činí 47 mil. Kč. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Rozpočet a finanční možnosti města jsou velmi omezené. 

Jako nejlogičtější varianta se mu jeví identifikovat, který majetek je zbytný a který není a příjem 

z prodeje použít na to, aby byl zveleben majetek, který je pro město klíčový. 

Tento majetek je zbytný a je velmi rád, že se firmy dokázaly domluvit. 

Materiál podporuje. 

 

Ing. Prachař: 

Příjmy z mýta nebo jakékoliv spoluúčasti těch subjektů na údržbě a provozu komunikací mohou být     

i příjmem technických služeb. 

Můžeme začít jednat o revitalizaci celého areálu v oblasti infrastruktury. 

Ke vzniku sdružení – na jednání zaznělo, že město by v něm mělo mít nadpoloviční majetkovou účast. 

Město by nebylo žádným arbitrem, ale tím, kdo bude mít největší majetkový podíl a právo rozhodovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Situaci již řeší od minulého volebního období, protože ten majetek nutně potřebuje investice vyšší než 

40 mil. Kč, plus každoroční náklady s osvětlením a zimní údržbou. Ten majetek je pro město břemeno. 

Pro něho jsou prioritou investice do veřejného prostoru, ne do uzavřeného areálu. Firmy jsou ochotny 

se v této chvíli podílet na investicích do infrastruktury. Teď je příležitost situaci vyřešit tak, aby 

vyhovovala všem zúčastněným. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Ondrůje, který je předložen pod číslem 12.5.1:   7 pro, 19 proti, 6 

se zdrželo, 2 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

649/16/12/2020 Variantní usnesení k materiálu 3.1.8 - Záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, 

venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek 

v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního 

města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje nepřijalo návrh usnesení neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. 

Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, venkovního osvětlení včetně rozvodů, 

kanalizačních vpustí a kanalizačních přípojek nacházejících se v areálu bývalých Přerovských 

strojíren z majetku statutárního města Přerova, 

 

2. souhlasí nepřijalo návrh usnesení souhlasit s prověřením možných způsobů spolupráce 

statutárního města Přerova se subjekty působícími v areálu bývalých Přerovských strojíren za 

účelem opravy a údržby komunikací, veřejného osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních 

vpustí a přípojek a dalších zařízení určených ke společnému užívání, 

 

3. pověřuje nepřijalo návrh usnesení pověřit .................................. jednáním se subjekty dle 

bodu 2. usnesení. 
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Hlasování o předloženém usnesení (předloha 3.1.8):  

603/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 

6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení včetně rozvodů a 

kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských 

strojíren z vlastnictví statutárního města Přerova 

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

převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. Přerov se 

všemi součástmi a příslušenstvím, venkovního osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních vpustí a 

kanalizačních přípojek nacházejících se v areálu bývalých Přerovských strojíren z majetku statutárního 

města Přerova. 

 

 

27 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 2 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

604/16/3/2020 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově“ 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor a Ing. Bohumír 

Střelec, radní. 

 

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

s názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Popelnice jsou pravidelně přeplněné. Chybí mu ekonomická stránka. Primátor řekl, že bude úspora 

nákladů, ale není vyčíslená. Požádal pana Střelce o vysvětlení ekonomické stránky. Informace mu 

stačí písemně. 

 

Ing. Střelec: 

Konkrétní čísla budou až na základě provozu, ale úspora bude hlavně ve svozu, nebude to úspora 

v likvidaci. Vozidla nebudou mít posádku 3 lidí, ale pouze jednoho člověka, a to řidiče. Nebude ani 

taková četnost svozu, protože ty nádoby jsou větší.  

Plánují, že se nádoby osadí čipy a technické služby si pořídí program, který bude optimalizovat svoz. 

Je to otázka následujících let.  

Může poslat předpokládaná čísla, ale teď to neřekne. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V první fázi nebudou nádoby osazeny čidly. 

 

Mgr. Netopilová: 

K navýšení množství komunálního odpadu – je velký vliv současné situace, tedy covidu. Město se 

dlouhodobě nesnaží motivovat lidi ke snižování odpadu.  

Pan Horký se ptal v létě loni na tento záměr ohledně modernizace odpadového systému a městská 

architektka mu odpověděla, že: „doporučuje před rozhodnutím o modernizaci technologie prověřit 

skutečné množství kontejnerových míst, kde bude tato náhrada technicky proveditelná bez zásahu. Kde 

bude vyžadován zásah do stavebních konstrukcí a kde bude potřebné přemístění kontejnerových stání 

k hraně komunikace a jaký bude dopad tohoto přemístění do parkovacích stání. Před časem vznikl 
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materiál o možnosti osazení podzemních kontejnerů v některých místech. Vzhledem k faktu, že nová 

technologie je nyní předmětem řešení, doporučuje zvážit, zda nelze zvolit technologii svozu tak, aby 

minimálně na vybraných místech historického centra města bylo možné do budoucna podzemní 

kontejnery realizovat.“ 

Dotaz – jak bylo naloženo s těmito doporučeními? Reagovalo město? Mohou zastupitelé dostat 

písemně vyhodnocení těchto doporučení? 

Neměl být napřed pilotní provoz a teprve investice? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

S těmi vzešlými dotazy samozřejmě pracovali. Paní Netopilová může dostat písemnou odpověď na to, 

jakým způsobem bude třeba upravovat či neupravovat jednotlivá kontejnerová stání. 

Zvažovali i situaci ohledně podzemních kontejnerů. Náklady na ně jsou takové, že v rámci dotačního 

titulu, který je 10 milionů Kč, by pořídili 2 až 3 podzemní stání.  

Zvažovali možnosti a toto je rozumný kompromis, co město může realizovat. 

 

RSDr. Nekl: 

Osvěta je důležité. Nejlepší odpad je ten, který nevzniká. 

Dotaz na pana Střelce – proběhne výběrové řízení na sběrové vozy a potom na svozové nádoby? Ty 

nádoby jsou jednoho typu, nebo napřed se vyberou vozy a potom se k tomu bude vybírat dodavatel 

k tomu vozu? 

 

Ing. Střelec: 

První se vybere svozový vůz a na základě toho se vyberou odpadové nádoby. V rámci Evropy existují 

dvě technologie, které nejsou kompatibilní. 

Reakce na paní Netopilovou - má statistiky směsného komunálního odpadu. V roce 2013 – 9 000 tun, 

v roce 2014 – 8 200 tun, v roce 2015 – 6 800 tun, v roce 2016 – 7 100 tun, v roce 2018 – 7 400 tun, 

v roce 2019 – 7 400 tun.  

Tento nový projekt bude obhospodařovat 350 kontejnerových stání na separovaný odpad. U 40 % se 

pouze vymění nádoby typu A za nádoby typu B. 

Nová kontejnerová stání jsou dimenzovaná tak, aby spíše přibyly parkovací plochy. 

Podzemní kontejnery – navštívil města kde jsou. V rámci Přerova by bylo možné realizovat, ale            

s enormními náklady,  

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Náklady na netříděný odpad se za rok 2019 ve srovnání s rokem 2018 snížily, i když celkové náklady 

na odpady byly o něco málo větší. 

Pilotní projekt – jak zmínila paní Netopilová – nedovede si představit, jak by mohl fungovat. 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

Přešlapuje se okolo podzemních kontejnerů. Přivítal by víc novátorství v této věci, protože nejdříve 

větší náklady, ale potom spíše přínos. 

Příspěvky firem Ekokom – město, když dělá bilanci tak bere jako příjmy pouze poplatky od občanů      

a nepočítá s příjmy z jiných subjektů.  Příjmy jsou generovány a město by je mělo zveřejňovat.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

K podzemním kontejnerům – dotace, kterou město obdrží je navázaná na navýšení kapacity systému 

sběru odpadu. Zavazujeme se k tomu, že navýšíme sběr odpadu o 395 tun za rok. Proto můžeme dostat 

dotaci. 

 

Ing. Střelec: 

Prostředky z Ekokomu se využijí na pořízení těchto nádob. Město dostává cca 4,5 mil. Kč ročně 

příspěvek z Ekokomu, který se může použít na pořízení nádob, na opravu kontejnerových stanovišť     

na separovaný odpad, na rekonstrukci dotřiďovací linky na skládce v Žeravicích. 
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Mgr. Netopilová: 

Rozuměla dobře, když pan primátor říkal, že dotace je vázána na zvýšení množství tun komunálního 

odpadu? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To rozuměla špatně. Dotace je na navýšení sběru separovaného odpadu. Dokážeme lépe třídit odpad. 

Budou navíc nádoby na plechovky. 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

Když se nahradí stávající nádoby podzemními kontejnery, tak odpadu se to nedotýká. Jak myslíte, že 

dojde ke změně v odpadovém hospodářství? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dokážeme lépe separovat směsný komunální odpad. Občané budou moci třídit více druhů odpadu         

a dojde k rozšíření množství kontejnerů. 

 

p. Pospíšilík: 

Stává se běžně, že lidé jdou s vytříděným plastem ke kontejneru, ten je plný, tak vše vysypou do 

kontejneru na směsný odpad. 

Pokud se získá dotace, je to dobrá věc. 

 

Ing. Střelec: 

Tento projekt, i projekt sběrného dvora je o tom, že se musíme zavázat ministerstvu životního 

prostředí k navýšení objemu, podle toho, kolik dostaneme financí. Začnou se třídit neželezné kovy, 

sběr nápojových plechovek. 

Koncept projektu už zastupitelé schvalovali, tam je vše uvedeno. 

Ekonomické vyhodnocení bude známe až po zahájení provozu.  

Poloprovoz – rozhodovali se, jestli mají koupit jedno vozidlo, nebo dvě. Musí koupit dvě vozidla, 

protože kdyby se to jedno pokazilo, tak celý ten systém zkolabuje. 

Postupně do svozu budou zapojovat další komodity. Jde o poloautomatický systém, sváží jen řidič. 

Tento systém je plně funkční v západní Evropě. V České republice zatím není nikde. Budou pilotní 

program. Chtějí se připojit další města. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Někteří zastupitelé mají obavy, že se tím zavazujeme k tomu, že budeme svážet více odpadů. Tak to 

není. Zvýší se kapacita systému pro sběr tříděného odpadu. Bude více toho tříděného odpadu a o to by 

se mělo snížit množství netříděného odpadu.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Záměr zvyšovat odpad nemá ani ministerstvo životního prostředí. 

 

Ing. Symerský: 

Dotaz – je přehled, kolik z toho tříděného odpadu je využíváno. Může být písemná odpověď. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Střelec poskytne písemnou odpověď, jakým způsobem se nakládá s tříděným odpadem. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 2 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. Slováček), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 
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605/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod zbytných bytů 

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

 

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

převod níže uvedených nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova: 

 

a) bytové jednotky č. 2578/7 v budově bytový dům č.p. 2577, 2578, příslušné k části obce Přerov        

I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/10 v k.ú. Přerov (Želatovská 13) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2577, 2578 a na pozemku 

p.č. 5198/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6294/111161, 

 

b) bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, 

nacházející se na pozemku p.č. St. 746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 49 a na pozemku p.č. St. 746 zast. pl.        

a nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678, 

 

c) bytové jednotky č. 2495/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 6) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 492/15840, 

 

d) bytové jednotky č. 2496/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 8) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 493/15840, 

 

e) jiného nebytového prostoru č. 2496/8 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 8) včetně        

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 838/15840, 

 

f) bytové jednotky č. 2497/7 v budově bytový dům č.p. 2495, 2496, 2497, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 5198/28 v k.ú. Přerov (Sokolovská 10) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2495, 2496, 2497 a na 

pozemku p.č. 5198/28 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 493/15840, 

 

g) bytové jednotky č. 2563/9 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov        

I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně     

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 512/13987, 

 

h) bytové jednotky č. 2563/10 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov      

I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně    

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 282/13987, 

 

ch) bytové jednotky č. 2563/11 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov    

I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 4) včetně     

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 466/13987, 

 

i) bytové jednotky č. 2564/9 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov         

I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2) včetně    
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s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 573/13987, 

 

j) bytové jednotky č. 2564/10 v budově bytový dům č.p. 2563, 2564, příslušné k části obce Přerov       

I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/3 a p.č. 2411/5 oba v k.ú. Přerov (Sokolovská 2) včetně    

s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2563, 2564 a na 

pozemku p.č. 2411/3 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 679/13987, 

 

k) bytové jednotky č. 2795/7 v budově bytový dům č.p. 2793, 2794, 2795, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 4293/24 v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 34) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2793, 2794, 2795 a na 

pozemku p.č. 4293/24 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 761/30808, 

 

l) bytové jednotky č. 2631/8 v budově bytový dům č.p. 2631, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

nacházející se na pozemku p.č. 2487/6 v k.ú. Přerov (Vaňkova 14) včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 2631 a na pozemku p.č. 2487/6 zast. pl.    

a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7701/99447, 

 

m) bytové jednotky č. 2566/29 v budově bytový dům č.p. 480, 2565, 2566, 2567, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2411/2 v k.ú. Přerov (Žižkova 1) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 480, 2565, 2566, 2567 a na 

pozemku p.č. 2411/2 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 527/17142,  

 

n) bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce 

Přerov I-Město, nacházející se na pozemku p.č. 2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4) včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1351, 1353, 1378 a na 

pozemku p.č. 2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 769/41925. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

Poněkud ji udivuje, že se na materiál tak spěchá. Není stanovisko majetkové komise, komise 

rozvojové natož odboru sociálních věcí. Vůbec nejde o byty pro nejchudší. Dostupné bydlení v širším 

slova smyslu znamená kvalitní bydlení za příznivé ceny pro široké vrstvy obyvatel. Tak pracují třeba 

ve Vídni a ta by měla být vzorem asi pro každé město. 

Je pro ni zajímavé, že myšlenka a projekt Strojaře, jako bydlení pro seniory a pro mladé, byla zřejmě 

opuštěna touto koalicí a navíc se chceme zbavovat městských bytů, které tvoří potřebný majetek. 

Dotaz – není to tak, že byty nakonec koupí lidé, kteří už nějaké byty koupili a pronajímají je lidem 

problémovým, kteří se sem stěhují z jiných měst a ze kterých plynou finance těmto spekulantům? 

Nemůže důvěřovat tomu, že byty skončí u stávajících nájemců. To může být první krok, aby se byty 

staly majetkem někoho úplně jiného. 

Bytová politika každého města je o tom pečovat o bytový fond a pokud možno ho rozšiřovat                 

a zajišťovat obyvatelům, že k bydlení budou mít dobré podmínky. 

Budou hlasovat proti. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nerozporuje to, že Vídeň je vzorem pro všechna města. 

Ti lidé měli smlouvy na 20 let, měli nájemné 1 Kč měsíčně za m2. To období končí a musíme se 

k tomu nějak postavit. Tím, že schválíme záměr, zjistíme tržní cenu bytů. Potom se budeme bavit          

o tom, jestli ty byty prodáme. Zastupitelstvo bude rozhodovat o tom, komu byty prodá. Budeme stát 

před rozhodnutím, jestli byty prodáme stávajícím nájemníkům, nebo budeme pokračovat v tržním 

nájemném. V této chvíli potřebujeme zjistit tržní cenu bytů. 
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Náměstek primátora pan Zácha: 

Na materiál se vůbec nespěchá. Materiál o zbytném majetku, ten záměr, který schválili v dubnu, tak 

teprve teď postupně dochází znalecké posudky.  

I na ně se obracejí nájemci těchto bytových jednotek, jestli město bude prodávat tyto bytové jednotky. 

Mají zájem je odkoupit, nicméně nikdo z nás nemůže a nechce prodat za cenu nižší, než je znalecký 

posudek. Nikdo z nás nechce prodávat byt se stávajícím nájemníkem, který má platnou nájemní 

smlouvu.  

Když jsme schvalovali zbytný majetek, jeho prodej, tak se tady řeklo, že utržené finanční prostředky 

budou zpátky investovány do bytového a nebytového fondu na území města Přerova.  

V letech 2015 a 2016 byly oklepány fasády bytových domů na Fr. Rasche, zdivo zvětralo, okna 

začínají pomalu vypadávat a my musíme tyto domy opravit. Hledáme, jak zajistit finanční prostředky 

na opravy bytového a nebytového fondu. 

Pokud zastupitelé rozhodnou, že zůstaneme majiteli těchto bytů, jsou tam uzavřené smlouvy 

dlouhodobé, které neobsahují inflační doložku, pokud nájemci neodejdou tak budou bydlet za stávající 

nájemné. 

Jedná se o bytové jednotky v domech, ve kterých v minulosti došlo k prodeji bytového fondu, který 

byl ve vlastnictví statutárního města Přerova. Typickým příkladem je bytová jednotka na Trávníku 4, 

kde v bytovém domě vlastníme pouze jednu bytovou jednotku se stávajícím nájemcem. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Podpořila to, co řekla paní Netopilová. 

Dotaz – je nutný prodej těchto bytů? 

Dotaz – budou nabídnuty stávajícím nájemcům? Nicméně v materiálu je napsáno, že pokud by 

stávající nájemci neměli zájem, že bude byt nabídnut třetí osobě. Komu? Co ten stávající nájemce? 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Vídeň je našim vzorem. Existují tam městské společnosti, ale i bytová soukromá družstva, která jsou 

velmi kvalitní a mají velké spektrum různých druhů bytů. Vídeň je našim vzorem i pro nakládání 

s komunálním odpadem a jejich spalovnou uprostřed města. Budeme se Vídní inspirovat. 

Stanovisko odboru – nechtějte stanovisko po odboru, protože odbor ani nedoporučuje prodej 

předmětných bytů a není to v její kompetenci.  

Ptejte se, jestli vládnoucí garnitura chce rozšířit bytový fond a chce disponovat s větším množstvím 

bytů. 

Odbor může rozdělovat sociální byty, dostupné byty, nebo obecní byty se zvláštním určením. 

Tento materiál nebyl poskytnut odboru ke konzultaci. 

Koalice nemá plán vyvlastňovat, chtějí nechat v bytech stávající nájemce, nabídnout jim byty 

k prodeji.  

Požádal paní Netopilovou, aby vydefinovala do příštího zastupitelstva, kdo jsou ti lidé, kteří nebudou 

vítáni. Aby byl přehled, komu byt prodat a komu ne. 

 

p. Ondrůj: 

Pokud chceme dělat bytovou politiku, tak bez vlastnictví bytů to nepůjde.  

Dal protinávrh: neschválit záměr statutárního města Přerova - úplatný převod níže uvedených 

nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova, body a) až n). 

 

p. Pospíšilík: 

Když se dívá na seznam bytových jednotek, jsou to většinou byty na ulici Sokolovská, Velká Dlážka, 

Žižkova ulice a další. Jsou to byty v doplatkové zóně, to znamená, že pokud současní nájemci 

nebudou mít finanční prostředky na koupení bytu, tak to mohou koupit spekulanti a mohou jim dát 

výpověď z nájmů a mohou to nabídnout lukrativnějším skupinám, které dostanou doplatek na bydlení. 

Klidné části Přerova se mohou stát neklidnými, když se do bytů dostanou nepřizpůsobiví občané. 

Doporučil zjistit, jestli současní nájemci mají o byty zájem a teprve potom materiál předložit. 

V důvodové zprávě není uvedeno, že by někdo jednal s těmi nájemci, kteří v bytech bydlí, jestli mají 

zájem.  
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Primátor Ing. Měřínský: 

Je naprosto proti tomu, aby upřednostňovali současné nájemníky v bytech proti ostatním. Pokud bude 

stanovena cena na základě znaleckého posudku a současní nájemníci nebudou chtít byt odkoupit, tak 

se nabídne někomu dalšímu. 

Doby, kdy se prodávaly byty za 50 tisíc korun tady už nejsou. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Bytové jednotky byly vytypovány paní vedoucí bytového oddělení. Těch bytových jednotek je na 

území města spousta, některé z nich nejsou v dobrém stavu, ale to nemá vliv na materiál.  

Aby mohli jednat se stávajícími nájemci, tak první, co je zajímá, je cena. K tomu musí být znalecký 

posudek. K tomu, aby byl posudek, musí být schválený záměrový materiál. 

Na pana Ondrůje – pokud to navržené usnesení má vzejít v platnost, tak ušetřete kolegům z odboru 

majetku práci a udělejte komplexní návrh na usnesení. Těch bytových jednotek je daleko víc, které by 

byly v dalších materiálech předkládány do orgánů. 

Odmítá debatu, že prodávají byty, aby mohly být zřízeny nějaké další byty pro sociálně 

nepřizpůsobivé. 

 

Ing. Vrána: 

Je to koncepční materiál a pokud v rámci SVJ má město pouze jednu bytovou jednotku, tak je pro 

město neefektivní, aby chodilo na všechny schůze společenství vlastníků. 

Nikdo neříká, že se budou prodávat byty spekulantům. Nabídnou se na základě znaleckého posudku 

stávajícím nájemníkům.  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Spalovna ve Vídni je vyhledávanou turistickou atrakcí. 

 

Mgr. Netopilová: 

Odbor sociálních věcí a školství samozřejmě nerozhoduje o těchto majetkových záležitostech, ale proč 

by se nemohl zajímat o bydlení jako takové? Copak to není sociální oblast? 

Udivuje ji, že pan Zácha chce předávat tvorbu usnesení na neuvolněného zastupitele pana Ondrůje. To 

je přece v jeho kompetenci a odboru majetku. Možná by pan náměstek nemusel mít dvě funkce, potom 

by to šlo lépe.  

Pan Vrána a pan primátor zřejmě nejsou úplně sehraní, protože pan primátor řekl, že se vůbec ty byty 

nemusí prodávat stávajícím nájemníkům, pan Vrána řekl, že se budou prodávat stávajícím 

nájemníkům.  

Protože půjde o prodej bytů tomu, kdo zaplatí, v tom vidí to nebezpečí, že byty opravdu spadnou do 

rukou spekulantů. Právě tyto záležitosti jsou propojeny s ODS. Nevěří čistotě toho materiálu. Není 

v tom nic osobního. 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil MUDr. Slováček v 15.40 hodin – je přítomno 33 

zastupitelů. 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bylo řečeno, že tyto bytové jednotky budou v první řadě nabídnuty současným nájemníkům. 

Proč by se odbor sociálních věcí měl pouštět do prodeje bytů? My se nebavíme o sociálních bytech. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Město má majetek, je na něm obrovský vnitřní dluh v rámci údržby a opravy. Buď si musíme vzít 

obrovský úvěr na opravy, nebo identifikovat, který majetek je zbytný a který nikoliv.  

Projednávaný materiál identifikoval zbytný majetek, který může být potencionálně prodán. My 

neschvalujeme prodej, schvalujeme pouze záměr, abychom zjistili, jaká je cena a na základě ceny 
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můžeme komunikovat se současnými nájemníky. Pokud dojde na prodej jedné jediné této jednotky, 

tak zastupitelstvo tady o tom bude rozhodovat. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Děkuje Pirátům a věří, že to tak je. Piráti a Společně pro Přerov říkají, že chtějí dělat aktivní bytovou 

politiku. To znamená, že chtějí, aby tyto byty byly buď sociální, nebo dostupné, a pokud na to 

přistoupíme, tak odbor sociálních věcí rád přistoupí k tomu, aby byty navrhoval v rámci sociální 

komise. Do té doby se do toho odbor míchat nebude.  

Druhý pohled současné koalice je to, že spíše věří ve svobodné podnikání, že si lidé dokáží svůj život 

zařídit, že si aktivně přijdou ke svému vlastnictví a budou s ním lépe nakládat než město. Osobní 

nakládání je lepší než nakládání města. 

 

Paní Tomaníková: 

Řada nájemníků počítala s tím, že jim končí smlouva v roce 2020, a že by si byt koupili. Nastala ale 

tato ekonomická situace, někteří lidé nemají práci a teď je to zaskočilo. Byty by neměly být prodávány 

s nájemníkem. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Můžeme také rozhodnout, že ty byty neprodáme.  

 

RSDr. Nekl: 

V minulosti kritizovali hromadný prodej městských bytů. Nebyla koncepce, jak zabezpečíme ne 

sociální, ale dostupné bydlení pro lidi, kteří poctivě pracují, ale nedosáhnou na hypotéku. Soukromé 

vlastnictví je výborná věc, ale město má také za cíl a za úkol zabezpečit sociálně udržitelné podmínky 

pro život občanů. 

Dotaz – kolik procent bytů z bytového fondu ve městě vlastní město Přerov, aby mohlo uspokojit 

dostupnost bytů pro lidi, kteří žijí spořádaným životem, jsou ochotni a schopni platit tradiční nájem      

a jestli to procento odpovídá zájmu o tyto byty. 

Je proti tomu prodávat další byty. Rezerva slušných bytů pro slušné lidi by tu měla být. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dotaz máme zachycen a uvidíme, jestli budeme schopni odpovědět. 

 

p. Ondrůj: 

Ohradil se ironickému výpadu pana Kouby proti Pirátům a Společně pro Přerov a jeho názoru, že 

chtějí rozdávat sociální byty. 

Chtějí dělat bytovou politiku, a ne sociální politiku, kdy by rozdávali byty. 

 

Ing. Galeta: 

Zažil vlnu, kdy se prodávaly tisíce bytů za zlomkovou cenu. Svůj byt v Předmostí 3 + 1 koupil za 80 

tisíc korun. Hodnota bytu byla tehdy kolem 300 tisíc korun.  

Bylo by pokrytecké, kdyby se byt zájemci o koupi neprodal.  

Lidé, kteří bydlí v městských bytech si často stěžují, že mají v bytech závady a bojí se je ohlásit, že 

nebudou mít prodlouženou dobu nájmu.  

Má obavy, aby některé byty se nestaly investiční příležitostí, proto by dal podmínku, že pokud by se 

byty prodávaly, tak pouze těm, kdo v bytech bydlí, a minimálně 10 let. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Do záměrového materiálu není důvod dávat takovou podmínku, protože tady na zastupitelstvu se bude 

rozhodovat o tom, komu se byty prodají.  

 

Paní Tomaníková, faktická: 

Existuje usnesení zastupitelstva, z doby, kdy se hromadně prodávaly byty, že pro obec zůstane 1000 

bytů mimo sociální byty. Je usnesení naplněné? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

To neví, toto usnesení zastupitelstva nezná. Bude písemná odpověď. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

S hrůzou poslouchá, že zastupitelé budou určovat, komu který byt. Zastupitelé budou schvalovat, to 

ano. Budou určovat podmínky výběrového řízení, ale nemůžou rozhodovat o tom, že ten, kdo 

podmínky splnil, že mu byt neprodají. 

Musíme se posunout dál, v roce 2020 končí nájemní smlouvy a je potřeba záměr schválit. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Město Přerov má 1423 bytových jednotek, z toho 309 bytů v domově s pečovatelskou službou.  

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

Město Přerov za 20 let nepostavilo ani jeden byt a ani jeden nekoupilo. Tim, že město je vlastníkem 

bytů, má právo ovlivňovat, kdo v bytech bydlí. O to právo prodejem bytů přijde. Pokud se materiál 

schválí, bude vyžadován znalecký posudek o ceně bytů a stávajícím nájemcům bude nabídnuto za 

sumu, kterou pokud dají, bude byt jejich, pokud ne tak nevadí, je připraven někdo jiný, kdo byt koupí. 

Město samo může spravovat byty tak, aby to nebylo ztrátové. Může se stát, že byty budou koupené     

za účelem pronajímat je právě těmto příjemcům dávek. 

Nakonec kupcem bytu může být kdokoliv a nikde není garantováno, že tam ten nájemník bude moct 

dál bydlet.  

Hrozí, že bytový fond ve městě bude postupně přecházet do rukou hrstky těch bohatších, kteří budou 

inkasovat čím dál větší nájemné.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Pokud je soukromý majitel, který bude pronajímat třeba byt, ten má možnost si vybrat nájemce. Město 

nic takového udělat nemůže. Musí postupovat transparentně.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Není pravda, že máme žadatele, kteří čekají na byt. Jakýkoliv volný byt město pronajímá na základě 

podmínek, které jsou schválené v orgánech obce. Je vyvolávací cena, žadatel, který splní kritéria 

výběrového řízení a nabídne nejvyšší cenu, tomu je tato bytová jednotka pronajata. 

Lidé bez příjmu a sociálně slabší nedosáhnou na takové bytové jednotky, o kterých dnes jednáme. 

Chce utnout spekulace, že byty budou prodávány třetím osobám nebo s nájemníkem. 

V této první fázi jednáme o těchto 15 jednotkách. Tato diskuse, která se vede dnes, se měla vést už při 

projednávání materiálu, který se nazýval zbytný majetek, tam bylo dokonce cca 5 bytových jednotek, 

které jsou volné a neobsazené a město nemá finanční prostředky na jejich opravu. Tam to nikomu ze 

zastupitelů nevadilo, debata se nevedla a materiál byl schválen. 

Ano paní Tomaníková, i na něho se obrátila spousta současných nájemců půdních vestaveb s dotazem, 

jestli město bude tyto vestavby prodávat. Slíbil, že zpracuje materiál do orgánů obce a pokud tento 

záměrový materiál projde, bude stanovena cena a dále s nimi bude jednáno. Bude nabídnuto stávajícím 

nájemcům a materiál znovu doputuje do orgánů obce. Všechno, co tady zaznělo, je pouhá spekulace.  

Na pana Ondrůje – byl by rád, kdyby vize převedl v konkrétní materiál. 

Paní Netopilová - pokud je tady protinávrh, není v jeho kompetenci doplňovat a upravovat protinávrh 

pana Ondrůje a pokud by to mělo být náplní jeho práce a kolega Ondrůj ho s tím kontaktoval a chtěl 

konzultovat, jak upřesnit návrh na usnesení, tak by to velmi rád udělal. Protinávrh předložil teď na 

zastupitelstvu, a to je plně v kompetenci každého zastupitele.  

 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Ondrůje: 12 pro, 13 proti, 8 se zdrželo, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 

omluven (Ing. arch. Horký). 

 

Hlasování o původním usnesení: 20 pro, 9 proti, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven 

(Ing. arch. Horký). 



22 

 

 

606/16/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 436 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 436 zahrada          

o výměře 71 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů M*** Š***, bytem ***, a K*** Š***, bytem ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

28.400,- Kč (včetně DPH).  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

607/16/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4394/1 ost. 

plocha, geometrickým plánem č. 7161-33/2020 označena jako díl „a“ o výměře 81 m2 v k.ú. Přerov     

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví *** za kupní cenu v místě a čase obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 145.800,- Kč. Převod pozemku je osvobozen od daně            

z přidané hodnoty z důvodu tvorby funkčního celku se stavbou občanského vybavení č.p. 182, 

příslušnou k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 4394/3 v k.ú. Přerov a která 

splňuje časový test ve smyslu ust. § 56 odst. 3 a 4 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,        

ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

608/16/3/2020 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –  

pozemku p.č. 12 v k.ú. Penčice 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 12 zahrada     

o výměře 171 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní P*** 

B***, bytem *** za kupní cenu ve výši 45.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá, s tím, že pokud 

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

cena 45.000,- Kč zahrnovat DPH v sazbě daně platné ke dni uzavření kupní smlouvy. 

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

budoucím prodávajícím a paní P*** B*** bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, nejpozději do 5 let od 

účinnosti budoucí kupní smlouvy.  
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Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Bylo jednáno se žadatelkou o splátkách? 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Nejednali o splátkovém kalendáři. Žadatelka má v pachtu a pozemek užívá. Do 5 let uhradí celou 

kupní cenu. O splátkách nejednali. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Má 5 let na to, aby se případně domluvila na splátkovém kalendáři. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

609/16/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 401, části pozemku p.č. 406/3 a pozemku p.č. 407  

vše v k.ú. Žeravice 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 401 trvalý 

travní porost o výměře cca 850 m2,  části pozemku p.č. 406/3 ostatní plocha o výměře cca 650 m2           

a pozemku p.č. 407 ostatní plocha o výměře 1205 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví spolku Sportovní klub Žeravice, spolek, 

se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 214/7, IČ: 451 80 521 za kupní cenu ve výši 220,- Kč/m2 (p.č. 

406/3),  220,- Kč/m2 (p.č. 401) a 24.100,- Kč (p.č. 407) - cena v místě a čase obvyklá, která bude 

navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

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

budoucím prodávajícím a Sportovním klubem Žeravice, spolek, se sídlem Přerov-Žeravice, U stadionu 

214/7, IČ: 451 80 521 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 401 a části pozemku p.č. 406/3 oba     

v k.ú. Žeravice potvrzený katastrálním úřadem, nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní 

smlouvy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Sportovní klub Žeravice zkolaudoval sportovní halu, která je bez zázemí. Počítají s tím, že bychom 

jim pozemek prodali, aby do 3 let postavili zázemí. Mají halu, pak je potok Olešnice a pak mají 

zázemí, kam se chodí sportovci převlékat. Mostek jsme jim neopravili, ten je zavřený, dnes musí 

poměrně dlouhou cestou chodit přes druhý mostek do šaten a sprch. Jejich cílem je mít pozemky, aby 

mohli vybudovat zázemí. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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610/16/3/2020 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 228/22 v k.ú. Lověšice u Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 228/22 ost. pl. o výměře 77 m2 k. ú. Lověšice              

u Přerova dle geometrického plánu č. 485-201/2019 ze dne 11.11.2019 nově označený jako pozemek 

p.č. 228/32 o výměře 77 m2 k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření 

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

611/16/3/2020 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 24/336 částí 

pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, 

na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod podílu id. 12/336 částí 

pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní K*** 

B*** a podílu id. 12/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice       

u Přerova z vlastnictví pana M*** B*** do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu id. 12/336 částí 

pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní 

K*** B***  a k podílu id. 12/336 částí pozemku p.č. 649/20, 649/21 a 649/22 vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana M*** B***.  

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík, faktická: 

Jednání zastupitelstva je pro veřejnost snímáno, ale na levé části plátna se nepromítají mapky, které 

jsou přílohami materiálů. Požádal, jestli je možné, aby mapky mohly být promítány. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neumí si představit, jak bychom to realizovali. K tomuto materiálu jsou v příloze 3 mapy, tedy, že by 

na plátně rotovaly 3 tyto mapy. Pokud by předkladatel chtěl upozornit na něco konkrétního, tak by tu 

mapu nechal promítnout. Zastupitelé mají možnost se seznámit s materiály před zasedáním. Nevidí 

důvod, proč by se to mělo promítat. 

 

p. Pospíšilík: 

Dříve se všechny mapky promítaly. Veřejnost vidí pouze psaný text. Pokud to systém umí, proč by 

nemohlo být v krátkém sledu promítnuto. 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 
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Veřejnost nevidí ani text. Vidí nás zastupitele na kamerách. Tato diskuse nepatří do tohoto bodu, 

zařadil by ji do bodu různé. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Podnět jsme zapsali. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

612/16/3/2020 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 627/31 v k.ú. Předmostí – využití předkupního práva 

podle ust. § 101 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci- pozemku 

p.č.627/31 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví – SJM Ing. R.W. a Ing. T.W., CSc., 

MBA Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši 

1.920,- Kč. Dodání (převod) pozemku není plněním, které je předmětem daně z přidané hodnoty dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť prodávající 

nejsou plátci daně z přidané hodnoty.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

613/16/3/2020 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 510/10 

ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o.,     

se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu     

ve výši 370,- Kč/m2, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property s.r.o., 

se sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 jako budoucím prodávajícím a statutárním městem 

Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického 

plánu na oddělení převáděné části pozemku p.č. 510/10 v k.ú. Předmostí potvrzeného katastrálním 

úřadem, nejpozději však do 1 roku od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 
 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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614/16/3/2020 Smlouva o poskytnutí dotace z Programu na podporu lesních 

ekosystémů 2018 - 2020 – úhrada nákladů na oplocení lesních porostů 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 189 105,00 Kč mezi Olomouckým 

krajem, Jeremenkova 40a, Olomouc, IČ: 60609460 jako poskytovatelem a Statutárním 

městem Přerov jako žadatelem o úhradě nákladů na oplocení lesních porostů (výstavba 

oplocenek) z Programu na podporu lesních ekosystémů 2018 - 2020, ve znění dle přílohy č. 1. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 20.12.2020 

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

bodu 1. návrhu na usnesení, včetně jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

V lesích se mění struktura dřevin. Kůrovec mění lesní skladbu. Lesní odborný hospodář dříve jednou 

za rok zpracovával zprávu, kterou předložil zastupitelstvu. Dostanou takovou zprávu? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zpráva bude poskytnuta. 

 

Ing. Střelec: 

Město Přerov a technické služby zpracovávají nový plán hospodaření na lesním pozemku, který má 

být v platnosti 10 let. Bude zpracován v lednu 2021. Stačí tento plán, nebo musí být samostatná 

zpráva? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Poskytneme to, co máme. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. Pospíšil), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

615/16/3/2020 Smlouva o výkonu sjednaných činností - poskytování komunálních 

služeb a příkazní smlouva 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výkonu sjednaných činností 

- poskytování komunálních služeb a příkazní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

objednatelem a příkazcem a společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ: 27841090,            

se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako zhotovitelem a příkazníkem, jejímž 

předmětem je provádění všech služeb, činností a prací nezbytných k zabezpečení chodu města              

v oblastech uvedených v důvodové zprávě za sjednanou cenu 133.438.000,-Kč vč. DPH. Smlouva 

bude uzavřena na dobu určitou 5 let s účinností od 1.1.2021. 
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Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – jak jednotlivé činnosti jsou kontrolovány městem? Je uzavřené na 5 let.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Kontrola je stejná jak v době, kdy byl pan Pospíšilík radní. Smlouva zahrnuje jednotlivé položky.        

Na odboru majetku pracovníci jednotlivých oddělení práci objednají a následně kontrolují. Opravy 

chodníků například přebírají po provedené opravě. 

Když si soukromá firma vyřídí stavební povolení na pokládku inženýrské sítě, tak technické služby 

předají chodník nebo cestu firmě, která vykonává činnost a následně si to převezmou a předají městu. 

Hlídají se záruční doby. V tomto roce je nejvíce potrápila společnost T-mobile. 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil pan Pospíšil v 16.30 hodin – je přítomno 34 

zastupitelů. 

 

 

Ing. Střelec: 

Smlouva byla uzavřena v září roku 2010 na základě veřejné zakázky, kterou vyhrály technické služby. 

Neumožňovala dodatky, protože byl přesně stanoven rozsah. V rámci 10 let se vyvíjely požadavky 

města Přerova. Činnosti, které ta smlouva neumožňovala, byly buď řešeny smlouvou o dílo nebo 

objednávkami. V roce 2010 neexistovaly sběrné dvory, nebyl svoz bioodpadu. Technické služby 

splnily výjimku v roce 2018 ze zákona o zadávání veřejných zakázek, dělají 80 % své činnosti pro 

statutární město, které je vlastní ze 100 %, tak je možné to řešit jiným systémem zadávaní. 

Smlouva je přílohou materiálu. 

Reakce na pana Pospíšilíka - každý týden je v informačním systému generován soupis činností, které 

technické služby dělají, ten se předává na odbor majetku. Zaměstnanci zkontrolují a pokud nesouhlasí, 

tak činnosti vyřadí. Je to vlastně soupis provedených prací. Fakturuje se dvakrát do měsíce. 

 

Mgr. Netopilová: 

V příloze 10 materiálu se jedná o útulku pro opuštěná zvířata. Dotaz – u křižovatky na Polní ulici byla 

vyvěšena reklama na útulek. Pravidelně byl aktualizován seznam zvířat. Potom reklama ustoupila 

komerčním reklamám. Jaký je osud reklamy, nechtěly by technické služby s autorkami reklamy 

spolupracovat? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tato smlouva neřeší případnou marketingovou aktivitu.  

 

RSDr. Nekl: 

Cena za služby je za rok? Je to tak? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, je to ročně. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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616/16/3/2020 Předkupní právo a souhlas statutárního města Přerova s úplatným 

převodem práva stavby pro stavbu “Parkovací dům pro kola, Přerov” 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. rozhoduje, že statutární město Přerov jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. Přerov 

nevyužije předkupní právo k právu stavby zřízené na tomto pozemku ve prospěch společnosti 

Přerovská rozvojová, s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město,      

750 02 Přerov, které spočívá v právu umístit na tomto pozemku stavbu “Parkovací dům pro 

kola, Přerov”. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o převodu práva stavby dle ust. § 1252 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi společností Přerovská rozvojová, 

s.r.o., IČ 27831337, se sídlem Blahoslavova 79/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

převodcem, společností Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na 

Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako nabyvatelem a statutárním městem Přerov 

jako vedlejším účastníkem, na jejímž základě společnost Přerovská rozvojová, s.r.o. úplatně 

převede společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. právo stavby na pozemku p.č. 

6868/162 v k.ú. Přerov, které spočívá v právu umístit na tomto pozemku stavbu “Parkovací 

dům pro kola, Přerov” a statutární město Přerov jako vlastník pozemku p.č. 6868/162 v k.ú. 

Přerov udělí souhlas s převodem práva stavby ze společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. na 

společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Prachař: 

Parkovací dům byl postaven na pozemcích Českých drah, kde bylo právo provedení stavby. Tento 

materiál říká, že pozemek je ve vlastnictví města Přerova. Je to skutečně pravda? 

Byla tam poskytnuta dotace v rámci programu de minimis a je tam stanovena doba udržitelnosti. Už ta 

doba pominula? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Udržitelnost končí v prosinci 2020. Přerovská rozvojová s majetkem může disponovat, ale nemá 

lidské ani materiální kapacity na to, aby s ním disponovala tak efektivně jako technické služby. 

Město Přerov se vzdává předkupního práva a Přerovská rozvojová to prodá včetně pozemku 

technickým službám. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Pozemek opravdu patří městu Přerovu. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – platí pro technické služby závazek reklamy 500.000 Kč ročně?  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neví, jestli lze mluvit o závazku, ale pochopitelně je zájem, aby se reklama na cyklověži prodávala. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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617/16/3/2020 Navýšení finanční podpory pro rok 2020 Smlouvy o poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu SML/0758/2019, ve 

znění Dodatku č. 1, ve výši 3 103 000,- Kč. Smlouva byla uzavřena dne 30.4.2019 mezi 

statutární městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., IČ: 

07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

poskytovatelem. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

2221 2132 510 Příjmy z pronájmu ost. nemov. věcí a 

jejich částí (autobusové nádraží) 

1 249,5 * + 906,0 2 155,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 

 

270 034,2 * - 2 197,0 267 837,2 

3412 518  Sportovní zařízení ve vlastnictví 

 obce (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

518 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

(Sportoviště Přerov s. r. o.) 

24 050,0 + 3 103,0 27 153,0 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Hýzl: 

Byli nuceni uzavřít a jsou bez příjmů. Projednávali s odborem majetku a odborem financí. Vyčíslili 

částku do 31.12.2020. 

Částku, kterou nevyčerpají, tak vrátí do rozpočtu. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednomyslně doporučil ke schválení. Je to logické, když je společnost 

uzavřena a nemá žádné jiné příjmy než z toho, co provozuje. Členové Finančního výboru ocenili i to, 

že pan jednatel přišel na jednání výboru a vše vysvětlil. 

 

Ing. Hrabina: 

Chápe covidový problém, ale materiál nepodpoří, protože se mu nelíbí personální situace v tomto 

s.r.o. Všichni zastupitelé by měli zvážit, zda podpoří rodinnou firmu Sportoviště Přerov, s.r.o. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Uzavřel diskusi. Pan Pospíšilík se přihlásil pozdě. Nechal tam 3 vteřiny, každý měl čas se přihlásit. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:46 – 17:06 hodin. 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

618/16/4/2020 Rozpočtové opatření č. 20, 21 a 22 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu dle důvodové zprávy, a to za podmínky uzavření smlouvy              

o zvýhodněném úvěru (ad 2). 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednomyslně doporučil ke schválení. 

 

MUDr. Slováček: 

Má problém s Blažkovým domem obecně a s tím, co se chystá na rozpočet města Přerova. 

Dal protinávrh: Rozpočtové opatření Odboru řízení projektů a investic na dofinancování 

Blažkova domu hlasovat zvlášť. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jsou zde zástupci inovačního centra Olomouckého kraje. Dle článku 7, bod 3, odstavec d) dal možnost 

zástupcům inovačního centra prezentovat. 

 

p. Ondrůj: 

Chtěl navrhnout to, co navrhl pan Slováček. 

 

p. Pospíšilík: 

Když se díval do rozpočtu tak viděl, že některé kapitoly se navyšují, například kapitola pro majetek. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bavíme se o rozpočtových opatřeních. To nechejme, až budeme mluvit o rozpočtu. 

Požádal zástupce inovačního centra o prezentaci, ať námitky mohou vyvrátit. 
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p. Pospíšilík: 

Ano, počká. 

 

Pan Ing. Tomáš Dostál, zástupce inovačního centra: 

Na začátku byla vize města revitalizovat centrum města a podpořit začínající podnikatele. Ve 

strategických dokumentech města už od roku 2014 je stále chybějící podnikatelský inkubátor. Stejná 

otázka se otevřela v letošním roce při přípravě nové strategie. Na druhé straně byla vize nově 

zrekonstruovaného inovačního centra s tím, že cílem není aktivity směřovat do Olomouce, ale snaha 

být více aktivní v bývalých regionech, okresech. 

Byla vypsaná výzva, zprostředkujícím subjektem je ITI Olomoucké aglomerace a čas na tu výzvu byl 

do 30.10.2020. S projekty soutěží v rámci Olomoucké aglomerace a šance, aby projekt byl 

zafinancován z Evropských fondů je mnohem vyšší. Vytvořili partnerské konsorcium, strategickými 

partnery je Vysoká škola logistiky, OHK Přerov, SPŠ Přerov, SŠE Lipník nad Bečvou. Potenciálními 

partnery je Karat Software a Meopta. 

Podali analýzu současného stavu, proč projekt chtějí dělat. Chybí inovační infrastruktura v regionu. Je 

tu množství firem orientovaných na průmyslovou výrobu. Výhodou regionu je Vysoká škola logistiky 

a kvalitní střední školství. 

Blažkův dům – není v dobrém stavu ani vevnitř, je zanedbaný. Prezentoval návrh architekta, jak by 

měl dům vypadat po rekonstrukci včetně plánované přístavby. Prezentoval návrhy interiérů, 

konferenčního sálu, situaci místností, kanceláří, dílen.  

Podnikatelské inkubátory jsou v Uherském Hradišti, Valašských Kloboukách, Třeboni, Vsetíně. 

Podařilo se podat projektovou žádost, která je schválená, čekají na vypořádání formálních připomínek. 

V lednu či únoru by mělo být jasno, zda projekt podpoří i MPO. 

Seznámil se službami inovačního centra, které chtějí poskytovat. 

Oslovili všechny střední školy v okrese, získali množství odpovědí. 

Představil harmonogram projektu, stavební práce by měly začít v létě příštího roku a ukončení prací 

v létě roku 2023.  

Seznámil zastupitele s rozpočtem prací včetně pořízení technologií. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je jednoznačné, že projekt je pro Přerov přínosný a podporuje podnikání a inovace. Navíc je možnost 

rekonstruovat objekt v centru Přerova. 

 

Mgr. Netopilová: 

Kdyby byl Přerov bohatým městem, možná za určitých okolností by podpořili tento návrh. Takto mají 

výhrady.  

Za dvojnásobné náklady získáváme poloviční užitnou plochu, než má inovační centrum ve Zlíně. 

Proč je Blažkův dům o 10 mil. Kč dražší, než se plánovalo na začátku? 

Jaké je stanovisko městské architektky? 

Stavba se dotkne nádvoří sousedních domů a tím je může učinit neprodejnými. 

Jak bude inovační centrum přesně fungovat? V roce 2008 byl podobný projekt, kdy operovala 

Přerovská rozvojová a nedělali vlastně nic, jen brali veřejné peníze. 

Bude opravdu fungovat toto centrum, nebo se bude udržovat při životě 5 let prázdný a drahý objekt? 

V projektu je angažován pan Z., tím pádem nevěrohodnost projektu je ještě větší. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

K ceně – požádal projektanta o vystoupení, jestli by šlo rekonstruovat levněji. 

Architektka – chybí stanovisko, ale několikrát s ní hovořil a rozhodně jí není proti mysli, že by se 

zrekonstruovala nemovitost v centru města.  

 

Tomáš Grapl, jednatel společnosti, která zpracovala projekt: 

Blažkův dům má příští rok 140 let a podle toho vnitřní prostor vypadá.  

Každý projekt se vyvíjí. Na celý projekt měli 4 měsíce, první měsíc nechali zpracovat studii, současně 

se dělaly průzkumy a tím se ta cena upravovala. To je daň rychlosti a stavu objektu. 
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Ing. Symerský: 

Tímto projektem můžeme oživit podnikatelské klima ve městě.  

Projekt podpoří.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Inspiroval by se Vídní, kde je inovačních center celá řada.  

V dnešní době je to velmi moderní a žádaná služba. Lidé zvažují podnikání a tato centra, pokud jsou 

dobře koncipovaná, tak jsou vyhledávaná a mohou být přínosem pro lokalitu. 

Přerov pálí odliv mladých lidí, kteří zde nemají uplatnění. Pokud nebudeme správně investovat, tak se 

nikam neposuneme. Myslí si, že toto je správná investice. 

 

Ing. Vrána: 

Velké procento mladých lidí zvažuje podnikání. V tom by jim měl právě pomoci inovační hub. 

Rekonstrukce budovy v centru je sekundární efekt, ale také velmi významný. Občany Přerova trápí 

vylidňování centra. 

Podpora projektu má smysl. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Spolupracovala s hubem ve Zlíně, v rámci technologického centra funguje více než 10 let. 

Srovnáváme nesrovnatelné.  

Odhady nákladů v rámci žádosti o dotace – museli deklarovat, že jsou finance na projekt, proto bylo 

rozpočtové opatření na hrubý odhad, který teď upřesnili a navyšují. Žádost o dotaci museli mít 

minimálně 60 % předfinancováno a doloženo schválení zastupitelstvem. 

 

MUDr. Trhlík: 

Materiál podpoří, má k tomu dva důvody, protože to, co Přerov neztratí, jsou dvě základní věci – bude 

zrekonstruovaná naprosto ostudná stavba uprostřed města, a také z hlediska pohledu rodiče, protože 

kromě sportu je to jediné, co ty mladé lidi v Přerově udrží takovýto hub, nebo prostředí pro to, kde 

technologické a moderní věci je možné studovat a předvádět. 

Mohla by to být atraktivní záležitost i pro jiné instituce ve městě, třeba nemocnici, která nemá 

přednáškový prostor, kde by mohla pořádat konference. Byl by to zajímavý prostor i pro střední školy, 

kde by mohly pořádat zajímavé akce.  

 

Ing. Hrabina: 

Připomněl, že už jednou tady podobný projekt byl. V Přerově nesklidil žádný úspěch, naopak. Nevidí 

optimismus ani v této těžké době, že by se něco super nového rozjelo. Je to podporované krajem           

i našim vedením, třeba se mýlí. 

Budova na nám. TGM 16 – když asi před 6 měsíci diskutovali o koupi budovy, tak vedení města 

tvrdilo, že rekonstrukce nebude stát víc jak 110 milionů korun. Když vezmeme užitnou plochu na 

TGM 16 a jakou má Blažkův dům a když to dáte do poměru, tak těch 80 mil. Kč, asi by tam musely 

být zlaté mísy. Nechápe, kam ten rozpočet míří. 

Je na vážkách, zda podpořit. Hlavně z důvodu financí spíše ne. 

 

MUDr. Slováček: 

Zástupci koalice se ohání tím, jak je třeba tady udržet mladou generaci, nabídnout jim vzdělávací         

a pracovní příležitosti. Ptá se, kde ti mladí lidé budou bydlet? Před chvílí koalice prohlasovala prodej 

zbytných bytů v majetku města. Když zaznívaly argumenty, že si má město byty ponechat, protože by 

z nich mohly být startovací byty, tak najednou tento argument nezazněl a odhlasovalo se, že byty se 

z majetku města prodají a teď zaznívá argument, jak tady mladé potřebujeme udržet. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Opravil pana Slováčka v tom, že vedení města se neohání. Má jednu ze svých priorit to, aby mladí lidé 

tady měli vyžití a mohli zde žít aktivní život. 

K prodeji bytů – ty byty z Přerova nezmizí. To, že byty někdo koupí a bude zvyšovat nájem, to jsou 

spekulace. 
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Zastupitelstvo bude rozhodovat, jestli ty byty a komu prodá. Příležitost vybrat toho, komu ty byty 

prodáme, bude. 

 

p. Pospíšilík: 

S panem Hrabinou byli v Olomouci jednat s panem Dostálem a jeho kolegyní. Projekt jim byl 

představen. 

První podnikatelský inkubátor podporoval. Tento projekt ho nepřesvědčil. Nebavme se o ekonomice     

a dlouhodobém fungování a kolik to bude Přerov stát. Je to o tom, že inovační centrum je malé. 

Člověk, který tam přijde, dostane nějaké základní informace a tím to skončí. Všechno ostatní si bude 

muset zaplatit. Přerov to bude stát nehorázné peníze. 

Proč nezačneme ve 4 až 5 kancelářích, které by město mělo v majetku, ty by inovačnímu centru 

půjčilo a začalo by na malé ploše s malými náklady. Postupně by se do toho další peníze přisypávaly. 

Teď do toho dáváme vysokou částku, aniž víme, jestli to bude fungovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My ty peníze dáme do rekonstrukce Blažkova domu, nikoliv do inovačního centra Olomouckého 

kraje. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Materiál podporují. Má to jediné ale – pokud nebude dotace v uvedené výši, tak tento investiční záměr 

se už nesetká s jejich podporou. 

Ohradil se proti spekulací ohledně bytů – neodhlasovali prodej bytů. O prodeji 15 bytů teprve 

zastupitelé hlasovat budou. On bude předkládat, že pokud stávající nájemce nebude souhlasit 

s navrženou kupní cenou, tak zůstane v této bytové jednotce. Zase to bude podléhat diskusi na 

zastupitelstvu. Nájemci nejsou ohroženi ve svých bytových jednotkách. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Má osobní zkušenost s fungováním podnikatelského inkubátoru na Universitě Palackého v Olomouci. 

Funguje to, sám si tím procesem prošel, momentálně s kolegou plánují založení firmy díky těm 

informacím a podpoře, kterou získal z tohoto podnikatelského inkubátoru. 

 

Ing. Galeta: 

Začínající podnikatelé nepotřebují tiskárny a dílny. Potřebují odborné vedení.  

Dotaz – jaké bude odborné personální obsazení toho centra? Měli by to vést zkušení podnikatelé, kteří 

mají alespoň 10, 15 let praxe. Seženeme odborníky, kteří budou ochotni tady pracovat? 

Nevidí to tak, že děti ze středních škol budou chtít podnikat. Žáci mají problém být v zaměstnaneckém 

poměru, natož podnikat. 

Dotaz – kdo bude platit provoz? Musí tam být také nějaký správce. Kolik tam bude zaměstnanců? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Pospíšilík měl připomínku ohledně dodržování jednacího řádu a teď se hlásí potřetí. 

 

p. Pospíšilík, faktická: 

Přihlásil se k rozpočtovému opatření a primátor dal projednávat Blažkův dům. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vzhledem k tomu, že byl dotaz ohledně Blažkova domu a budou rozhodovat v rámci rozpočtových 

opatření i o navýšení rozpočtu, tak dal možnost seznámit zastupitele s tímto projektem. Pokud dotaz 

pana Pospíšilíka je ohledně rozpočtových opatření, tak vystoupí potřetí. 

Požádal pány z inovačního centra, aby odpověděli, co se týká odborné garance jednotlivých 

zaměstnanců. 

 

Pan Ing. Tomáš Dostál, zástupce inovačního centra: 

Personální obsazení – v rámci kalkulace provozu počítali se 3 plnými úvazky, 1 člověk je manager, 

který se stará o ty firmy, je mentorem pro zájemce o podnikání. Druhý úvazek je člověk, který se stará 
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o techniku. Diskutovali to se středními školami. Pravděpodobně tento druhý úvazek bude poskládán 

z několika malých úvazků, třeba učitelů odborných předmětů. Třetí úvazek bude administrativní 

podpora. 

Provozní náklady – mají předběžné kalkulace. Jsou v debatě s městem ohledně přípravy smlouvy         

o smlouvě budoucí. Z podepsaného memoranda vyplývá, že provozní náklady jdou za inovačním 

centrem. To bude i ve smlouvě. Není to tak, že by město platilo provoz. Hledají cestu, jak nastavit 

dohodu mezi inovačním centrem a městem. Provoz by měl jít za nimi. V provozních kalkulacích 

počítají, že pokud ta obsazenost bude kolem 70 až 80 %, tak jsou kolem nuly. Nepočítají, že by na tom 

vydělávali. Budou se snažit vydělat si na provoz. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková: 

Jaké bude mít manager vzdělání? 

 

Zástupce inovačního centra: 

Je to úplně jedno. Měl by to být člověk, který je schopen mentorovat začínající podnikatele a nemusí 

mít ani vysokou školu. 

 

p. Ondrůj: 

Kolik bude m2 v Blažkově domě a jaká bude cena užitné plochy na m2? 

 

Pan Ing. Tomáš Dostál, zástupce inovačního centra: 

Podle projektového záměru celková užitá plocha je 670 m2, z toho ta pronajímatelná je cca 400 m2.  

 

Ing. Galeta: 

Víme, kdo tam bude personálně pracovat? Jsou už vybraní? Jaké mají vzdělání? 

 

Pan Ing. Tomáš Dostál, zástupce inovačního centra: 

Úvazky nastoupí někdy v létě v roce 2023. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

My teď řešíme dokrytí této akce. Pokud bude schváleno, budeme činit další kroky. 

 

Ing. Hrabina: 

Když teď slyšel ty rozměry, tak mu vychází 120 tisíc Kč jenom v té stavební části na m2. V Praze se 

staví za 100 tisíc Kč na m2. Cena je jinde, než by měla být. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – jaká je cena za m2 užitné plochy v tomto domě? 

Tento projekt dnešním dnem pro ni získal ještě na větší nedůvěryhodnosti než dříve. Velmi vážně 

varuje. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Partnerem je inovační centrum Olomouckého kraje.  

 

Ing. Symerský: 

Hledejme způsoby, jak něčeho docílit, než hledat důvody, proč něco nejde. 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

Před 15 lety měl vzniknout podnikatelský inkubátor na Komenského ulici, v budově bývalé hygieny. 

Nakonec tam nic nevzniklo.  

Kdyby si inovační centrum koupilo Blažkův dům a chtěli ho městu zrekonstruovat, proč ne. Prodejme 

jim ho. Oni chtějí, aby město investovalo z veřejných zdrojů. 

Nejde o samotný Blažkův dům, spolu s ním budou zabrány veškeré dvorky, které mohly sloužit 

k parkování. Další domy budou odříznuty od možnosti svého rozvoje. To je slabina celého projektu.  
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Primátor Ing. Měřínský: 

Město chce inovační centrum. Zástupci inovačního centra jsou partnerem, který nám garantuje 

odbornou úroveň. Oni nepřišli s tím, že chtějí něco koupit. My chceme, aby u nás fungovalo inovační 

centrum. Využijeme dotační peníze na to, abychom zrekonstruovali objekt, který je téměř 

v dezolátním stavu.  

Sousední objekty, o kterých mluví pan Čechál jsou v majetku města a nedojde k žádnému jejich 

znehodnocení, podvázání. Přístup do nich zůstává zachován z ulice i ze zadní části. 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka: 13 pro, 10 proti, 11 se zdrželo, 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 22 pro, 6 proti, 6 se zdrželo,1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

619/16/4/2020 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

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

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle přílohy     

č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

 

Diskuse: 

Ing. Mazochová, náměstkyně primátora: 

Sazba poplatku zůstane i nadále zachována ve stávající výši jako v letech 2019 a 2020, tj. 700 Kč. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

620/16/4/2020 Obecně závazná vyhláška č.../2020, kterou se mění a doplňuje Obecně 

závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

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

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 
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Termín: 31.12.2020 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál Finanční výbor doporučil ke schválení. 

 

 

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

 

 

 

621/16/4/2020 Obecně závazná vyhláška č..../2020, kterou se mění Obecně závazná 

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

závazné vyhlášky č. 3/2020 

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

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

závazné vyhlášky č. 3/2020 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil vyhlášku ke schválení. 

 

 

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

 

 

 

622/16/4/2020 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 

činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 100 000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem 

Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512, na částečnou úhradu nákladů na odpisy 

nemovitého majetku restauračních prostor Městského domu a odpisů movitého majetku 

nacházejícího se v restauračním zařízení Městského domu, dle návrhu znění v příloze tohoto 

materiálu, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 134,2 * - 100,0 270 034,2 
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3392 141  Zájmová činnost v kultuře 0,0 + 100,0 100,0 

* 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 40 576,2 * + 100,0 40 676,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy        

o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál Finanční výbor doporučil ke schválení. 

 

 

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

 

 

 

 

623/16/4/2020 Žádost o poskytnutí dotace na vydání publikace Kněžská nemocenská 

pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, osudy 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a panem PhDr. Petrem 

Hlavačkou, IČ: 10636226, se sídlem Nerudova 2240/13, 750 02 Přerov I - Město, na vydání 

publikace Kněžská nemocenská pokladna v Československu, 1924 - 1948, fakta, analýzy, 

osudy, dle návrhu znění v příloze tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 184,2 * - 50,0 270 134,2 

3316 110  Vydavatelská činnost 50,0 + 50,0 100,0 

*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 40 426,2 * + 50,0 40 476,2 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál Finanční výbor projednal, neusnesl se na doporučujícím ani nedoporučujícím stanovisku. 

 

PhDr. Lapáček: 

Autor se tématem zabývá více než 10 let. Seznámil se s jeho prací. Přerov je vnímán veřejností v ČR     

i podle toho, jaké firmy tu působily, například Kazeto. Kněžská nemocenská pokladna měla sídlo 

v Přerově a pokud kniha vyjde, bude to možnost navrátit tento pojem do historie. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 6 se zdrželo, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

624/16/4/2020 Žádost o změnu termínu použití dotace na akci Hudboslovení 2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. bere na vědomí informaci subjektu Duha Klub Dlažka o důvodech přesunu 19. ročníku 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 na březen a duben 2021, 

 

2.  schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0468/2020 se subjektem Duha Klub 

Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338810 spočívající 

ve změně termínu použití finančních prostředků na uvedenou akci do 30. 4. 2021. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. bere na vědomí informaci subjektu Duha Klub Dlažka o důvodech přesunu 19. ročníku 

minifestivalu hudby a slova Hudboslovení 2020 na březen a duben 2021, 

 

2.  neschvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/0468/2020 se subjektem Duha Klub 

Dlažka, se sídlem Palackého 77/1, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338810 spočívající 

ve změně termínu použití finančních prostředků na uvedenou akci do 30. 4. 2021. 

 

 

Diskuse: 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Navrhla variantu II. usnesení. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dala protinávrh: variantu I. usnesení. 

Festivaly Klubu Dlažka jsou vždy kvalitní. Není důvod, proč by se akce nemohla konat na jaře. 

 

MUDr. Slováček: 

Podpořil kolegyni Mgr. Netopilovou. 

Dotaz – když se jazzový festival z letošního roku přesouvá na jaro a bude i příští rok na podzim, tak 

budou dva jazzové festivaly. Chtěl se zeptat, jestli bude stejný přístup, že ani pro jazzový festival 

neposkytneme dvakrát dotaci z městského provozu. 

Dočetl se, že jazzový festival dotaci za letošní rok vrací, otázka, jestli si může požádat příští rok 

znovu. Pokud dvakrát podpoříme jazzový festival, proč dvakrát nepodpořit hudboslovení. 
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Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Neziskovým organizacím se dohodli za rok 2020, když půl roku nefungovaly, tak že nebudou chtít po 

nich vrátit prostředky na jejich činnost. 

Akce – na radě se shodli, že kdokoliv o posun termínu požádá, tak jej nebudou podporovat. Důvod je 

jasný, v roce 2021 bude napjatý rozpočet a argumenty, že finance už jednou měli vyčleněny, tak měli 

vyčleněný úplně jiný rozpočet, než ve skutečnosti rozpočet 2020 skončil. Už jednou upravovali 

daňové propady 

Ráda by podpořila všechny umělce a sportovce, ale důvod finanční je zřejmý. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – v materiálu je napsané, že konání dvou ročníků Hudboslovení v jednom roce kancelář 

primátora nepovažuje za přínosné, a to nejen z důvodu finanční náročnosti. Dotaz – co je tam ještě za 

důvod.  

Nejde srovnávat přípravu jazzového festivalu s touto akcí. Díky za každou dobrou akci. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, souhlasí s tím, díky za každou dobrou akci. Kancelář primátora napsala svůj komentář a rada 

doporučila zastupitelstvu podpořit jenom jednu akci v roce. Záleží na zastupitelích, jak dnes budou 

hlasovat.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nemyslí si, že na jaře se budou moci akce konat v plném rozsahu. 

Je nutné, aby pro všechny platila stejná pravidla, a ta se nastavila. Akce, které se letos neuskutečnily, 

tak se nepřesouvají do příštího roku a dotace se vrací. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové (varianta I. usnesení): 13 pro, 7 proti, 13 se zdrželo, 1 

nehlasoval, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

Hlasování o původním návrhu variantě II. usnesení: 20 pro, 2 proti, 12 se zdrželo, 1 omluven (Ing. 

arch. Horký). 

 

 

 

 

625/16/4/2020 Informace o vánočních oslavách 2020, žádost o snížení rozpočtu 

Kulturních a informačních služeb města Přerova   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci o Vánocích 2020 v Přerově, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  141 Kulturní a informační služby města 

Přerova 

18 994,3 * - 2 235,3 16 759,0 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 259 672,8 * + 2 235,3 261 908,1 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

141 Kulturní a informační služby města Přerova 

- příspěvek na provoz a investice 

18 456,4 * - 2 235,3 16 221,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

 

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

 

 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 

2021 

626/16/5/2020 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a se 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2021: 

 

 

               příjmy    902 741 700 Kč 

               výdaje    885 148 100 Kč 

   financování                  17 593 600 Kč 

              (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Všichni členové Finančního výboru si uvědomovali ztížené podmínky, za kterých byl rozpočet 

sestavován. Zazněly pochvaly, jak byl sestaven. Je to maximum možného. Pokud se daňové příjmy 

pohybují na hranici roku 2017, tomu se musely přizpůsobit i výdaje. Myslí si, že dluhová služba města 

je skvělá, a proto si můžeme dovolit i některé úvěry. Členové výboru se vyjádřili tak, že tento rozpočet 

je tvořen vyváženě. 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

p. Pospíšilík: 

Slyšíme, jak je rozpočet napjatý, příjmy nižší o 63 mil. korun, a přitom schvalujeme nákupy barabizen. 
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Zarazilo ho snížení rozpočtu pro odbor majetku zhruba o 20 mil. Kč – vyjmenoval – opravy zemních 

kabelů, obvodová zídka na hřbitově, oplocení dětského hřiště na Budovatelů, obvodová zídka na 

hřbitově Předmostí, hřbitov Penčice škody, propustek Vinary, lávka loděnice, most přes Olešnici 

v Penčicích, lávka přes Strhanec, havarijní stav chodníků ve města Přerově za 11 mil. Kč. 

Chodník v Penčicích je v havarijním stavu. Havarijní stavy jsou za 150 mil. Kč. 

Rozpočet je pokrácený. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Havarijních stavů v Přerově a místních částech je spousta. Ta částka 150 mil. Kč je nadhodnocena. 

Bavíme se cca o 80 mil. Kč. Jednání o rozpočtu byla velmi tvrdá.  

Novostavbu dětského hřiště Petřivalského za 10 mil. Kč odsunuli na další léta a tuto částku se rozhodli 

využít na obnovu majetku. 

Spousta investičních akcí je přecházejících a z těch nových to jsou investice dlouhodobě plánované, 

například výstavba cyklostezky na ulici Palackého. 

Nové investice jsou zhruba ve výši 40 mil. Kč. 

Pokles příjmů je daleko větší, než byl předpoklad. 

Snaží se investovat veškeré ušetřené prostředky i z rozpočtu 2020 do obnovy majetku a důkazem jsou 

investiční akce, které se uskutečnily teď na konci tohoto roku. 

Společnost ČEZ nám oznámila, že v rámci své investiční akce budou kabely dávat do země. My na 

jejich sloupech máme veřejné osvětlení a ze dne na den musíme investovat do výstavby nového 

veřejného osvětlení v řádech milionů korun.  

 

p. Pospíšilík: 

Necítíte ten rozpor, když mluvíte o škrtech v rozpočtech a nakupujete dům na nám. TGM 16, budete 

dávat peníze do Blažkova domu, který je sice ve špatném stavu, ale výsledek celého projektu je 

nejasný? 

Máme množství budov, které jsou ve špatném stavu a nakupujete další. 

Město má problém se zaměstnaností, bydlením. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Reakce na pana Pospíšilíka – to je tvrzení, že problémy neřešíme. Každý odbor při projednávání 

rozpočtu měl svoje plánované akce, které musel odložit, protože je pokles příjmů. Zaměstnancům byly 

zmrazeny platy.  

Rozpočet je kompromis možností města Přerova. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Mostek v Žeravicích – určitě jste se dověděli, že byl do orgánů obce předložen materiál, který pustil 

dál tuto investiční akci.  

Reakce na pana Pospíšilíka – očekáváme v nejbližších dnech vyhodnocení žádosti o dotaci na 

revitalizaci rybníků v Předmostí. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

TGM 16 – rozhodovali o této akci před Covidem. Měla připravené financování bez úvěru. 

Mostek v Penčicích a propustek Vinary je v akcích nad 500.000 Kč. 

Když požádala odbory o jejich priority, tak se jich sešlo ve výši 818 mil. Kč bez nových akcí. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Most v Žeravicích je v přecházejících akcích z letošního roku na příští rok. Totéž propustek 

v Popovicích.  

Akce, které jsou připravené, se budou soutěžit a počítá se s jejich realizací příští rok. 

 

MUDr. Trhlík: 

Je na hranicích trpělivosti, jak si neustále stěžujeme na to, že nám odcházejí mladí. Město má jeden 

obrovský problém – nefungují Přerovské strojírny, které byly nositelem technologií, inženýrů, 
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zaměstnávaly 7 tis. zaměstnanců. Odešla také armáda. Pokud nepřilákáme velkého pokročilého 

zaměstnavatele, který by zaměstnal vzdělané lidi, tak tyto diskuse ztrácejí smysl. Napojme dálnici. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Reakce na pana Trhlíka – mýlí se v tom, že se o to nepokoušejí. 

 

Ing. Galeta: 

Vyhráli jste volby, obsadili vedoucí funkce, tak ukažte, že to umíte. Pokud to neumíte, tak to předejte 

někomu jinému.  

 

Pan Passinger, občan Přerova: 

Koupili jste objekt TGM 16. Vrátil se ke Strojaři, který byl koupen městem a chátrá. Buď se na Strojař 

zapomnělo, nebo není zájem ho dokončit. Původně bylo řečeno zbourat, nebo pro bydlení, nebo pro 

magistrát. Nakonec se rozhodlo pro bydlení. 

Dotaz – co s objektem Strojaře bude? 

Pokud je harmonogram, kdy se do Strojaře nastěhuje první občan? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Se Strojařem bude to, co rozhodne zastupitelstvo. 

 

Martin Čechál občan Přerova: 

Před lety řídil město starosta a 3 místostarostové. Později primátor a 3 náměstci. Teď máme ve funkci 

uvolněného radního. Tato funkce vznikla uměle. Dotaz – je potřeba člověk v této funkci? 

Dotaz na pana Navrátila - je jeho podpora stávající koalicí podmíněna zastáváním funkce uvolněného 

radního? 

 

Ing. Galeta: 

Ke Strojaři – zajímá to hodně lidí. Máte představu, co s budovou bude? Pan primátor řekl, že rozhodne 

zastupitelstvo. Někdo musí dát návrh buď z vedení radnice, nebo z rady. Bude to do 10 let, 20 let? 

Máte představu? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Reakce na pana Galetu – mýlí se v tom, že návrhy na zastupitelstvo může předkládat jenom rada. 

Každý zastupitel může přednést návrh. 

Strojař – v minulém volebním období bylo přijato usnesení, které nebylo naplněno. V této fázi Strojař 

je. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Projednáváme rozpočet, který není dokonalý. To ví všichni. Prostředky jsou omezeny. Došlo k výběru, 

co pozastavit, v čem pokračovat. 

 

 

Hlasování: 21 pro, 6 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

627/16/6/2020 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem 

Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní 

náměstí 583, Olomouc, jako příjemcem. 

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 

(koncepce a rozvoj) 

796,4 

 
- 100,0 696,4 

3639 410 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 130,0 + 100,0 230,0 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 476,2 * + 100,0 40 576,2  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje primátora Ing. Petra Měřínského k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem, k jeho 

uzavření a jeho podpisu. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – kdo z Přerova se bude podílet na zpracování a s jakými projekty. S čím tam půjdete? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dostali do Přerova stovky milionů korun z ITI. Bavme se o tom, že jen na Blažkův dům chceme 40 

milionů korun. Odpovědným je statutární město Olomouc. Za město Přerov tam nikdo nebude, je to 

v rámci magistrátu města Olomouce. Zaslali už desítky projektů, s Olomoucí spolupracují a pokud by 

se touto částkou nepodíleli, tak by se styděl za město Přerov. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednoznačně doporučil ke schválení. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

ITI je dotační program, který administruje magistrát města Olomouce, ale je pro Olomouckou 

aglomeraci a podniky mohou žádat o dotace z těchto programů, které se pohybují v desítkách milionů 

korun a výše. Je členem dosluhující pracovní skupiny Věda a výzkum, která dává doporučení 

k žádostem v této kategorii. 

Teď se připravuje nové programovací období, je třeba připravit pravidla. 
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p. Pospíšilík: 

Dotaz – když se tam poslaly desítky projektů, které například? Stačí písemná odpověď. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Projekty poslaly. Jde například o rekonstrukci TGM 16, kde chtějí získat dotaci, cyklostezka od 

Předmostí směrem do města. Projektů je spousta. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Podali žádost o dotaci na rekonstrukci nejen škol, ale tříd i zázemí, kabinetů. Dále nvrhy na 

financování rekonstrukce hřiště na ZŠ Hranická a ZŠ B. Němcové, na rekonstrukci zahrad mateřských 

škol. 

V dobíhajícím ITI doufají v možnost získat prostředky pro ICT technologie a rekonstrukci vedení na 

základní škole Trávník. 

Dostane se určitě i na pavilon G. 

 

Náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Podali 50 žádostí, pracovníci z ITI jim pomohli z nich udělat asi 5 integrovaných akcí. 

Ještě zmínila infrastrukturu kolem průtahu, rekonstrukce kina atd. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

628/16/7/2020 Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační 

centrum (interiér)“ a „Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Měřínský, primátor a Ing. Petr 

Vrána, radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův 

dům-inovační centrum (interiér)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův dům-

inovační centrum (technologie)“ dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje realizaci a financování projektu Inovační hub Přerov po dobu jeho realizace             

a udržitelnosti dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Požádal, aby se neopakovala hodinová diskuse, kterou mají za sebou. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 8 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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629/16/7/2020 Akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2020 a akce přecházející do roku 

2021 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Přehled zrealizovaných akcí nad 500 tis. Kč v roce 2020 

 

2. bere na vědomí Přehled přecházejících akcí nad 500 tis. Kč z roku 2020 do roku 2021. 

 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Nezaregistroval v materiálu realizaci výstavby kanalizace v Penčicích. Bude to jediná část města 

Přerova, která nebude mít kanalizaci.  

Ví, že na to nejsou dotace. 

Není to ostuda, že nejsme schopni tu kanalizaci zaplatit? 

Dáváme peníze všude možně. Neumí si představit, že třeba dalších 10 let, tam budou lidé bez 

kanalizace. 

 

Primátor Ing. Měřínský. 

Materiál se jmenuje: „akce nad 500 tis. Kč zrealizované v roce 2020 a akce přecházející do roku 

2021.“ 

Kanalizace v Penčicích nebyla realizovaná v roce 2020 a tedy nemůže být na tomto seznamu. Ani 

nebyla naplánovaná na realizaci v roce 2020 a tím pádem nepřechází do roku 2021. 

Souhlasí, že je ostuda, že kanalizace v Penčicích není. Nicméně, materiál se týká něčeho úplně jiného. 

Pan Pospíšilík může navrhnout, stejně jako každý zastupitel, aby město Přerov realizovalo ze svých 

prostředků kanalizaci v Penčicích. 

 

p. Pospíšilík: 

Akce byla původně spojena s akcí v Čekyni a tam se akce realizovala. Neposunulo se to dál a neřešíte 

to. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Investiční akce kanalizace Čekyně  - Penčice – investorem byl VAK. 

Část v Penčicích se nerealizovala z důvodů, které jsme tady několikrát řešili. Náklady na počet 

obyvatel byly tak vysoké, že by nebyla poskytnuta dotace. Proto došlo k omezení dotace pouze na 

Čekyni. Je rád, že v Čekyni byl projekt dokončen. 

Pokud budou vypisovány dotace na kanalizace v příštích obdobích, jistě se ke kanalizaci v Penčicích 

vrátí. 

Je právem pana Pospíšilíka navrhnout financování akce kanalizace v Penčicích, zatím tak neučinil. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. faktická: 

Taková diskuse není v souladu s jednacím řádem, netýká se tohoto bodu. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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8. DOTAČNÍ PROGRAMY A STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO 

ROK 2021 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Měřínský, primátor a Mgr. Petr 

Kouba, náměstek primátora. 

 

630/16/8/2020 Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 538 500 Kč,   

c) volný čas ve výši 346 100 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 091 600 Kč, 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2021 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů                      

v jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

 

V případě žádosti SOC-C-07/21 žadatele KAPPA-HELP, z.s. IČ: 667 43192, se sídlem 

Kojetínská 382/11, 750 02 Přerov, se pro oblast SOC-C na rok 2021 schvaluje výjimku do 

počtu podaných žádostí dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 28.02.2021 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu, 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sociální a zdravotní žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města 

Přerova“ uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy), 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

631/16/9/2020 Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2021 - 2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 

2021 – 2024.  

 

Znění plánu je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

V materiálu mu chybí FC Viktorie, fotbalový klub v Přerově. Jejich situace je tristní. Jejich šatny jsou 

v hrozném stavu. 

Myslí si, že materiál by se měl stáhnout a dopracovat a tento klub by se měl do tohoto materiálu, s tím, 

jak to tam vypadá, zařadit.  

Ví, že zastupitelé budou narážet na to, že Spartaku Přerov před 11 lety pronajali areál. Má smlouvu. 

Město 7.12.2009 podepsalo smlouvu se Spartakem o pronájmu pozemků pod fotbalovým areálem. 

Spartak na základě této smlouvy není nucen do těchto prostor vůbec nic investovat. 

Nechal promítnou fotografie venkovních prostor, sprch a šaten.  

Spartak po městu žádá o dotace a arogantní způsobem se nezajímá o situaci na FC Viktorie. 

 

Mgr. Netopilová: 

V materiálu ji chybí vyhodnocení naplnění předchozího dokumentu a poučení se z toho dokumentu. 

Chybí jasná vize, měřitelné indikátory. 

Materiál obsahuje mnoho zbytečných vět a vaty – nadmořská výška Přerova. 

Školy – chybí přepočet prostředků na hlavu. Celkové částky poskytnuté školám je jedna věc, ale jak je 

to se zapojením žáků na škole do sportovních programů a aktivit. 

Zhruba 74 % dokumentu popisuje stav, 15 % je náznakem plánu. 

Zmiňuje se tam strategický plán rozvoje města od roku 2021 do 2027, ale ten snad ještě neexistuje. To 

je chybné. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Reakce na pana Pospíšilíka - je si vědom stavu šaten a prostor, kde Viktorka trénuje. Navíc, na komisi 

máte svého člena, mohl navrhnout. 

Reakce na paní Netopilovou – potřebovalo by to nějaké poučení z vývoje, určitě i krizového. Nějaká 

vata tam určitě je. 

Přepočet prostředků na hlavu – neví, jestli je žádoucí v rámci koncepce, která se dívá na další léta. 

Statistické údaje mají a jsou předmětem jednání komise. 

Pracují na strategickém plánu města Přerova, proto odkaz na neexistující strategii.  

 

Ing. Galeta: 

Reakce na fotografie stadionu na Velké Dlážce pana Pospíšilíka – Klub železničních modelářů koupil 

vybydlenou budovu a svépomocí udělali poměrně luxusní barák. Každý tam ročně odpracuje stovky 

hodin. 

Proč si sportovci šatny neuklidí po sobě, neudělají brigádu. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Sportovci nejsou ve svém, jsou v majetku tělovýchovné jednoty. Všichni chceme, aby tribuny nezely 

prázdnotou a chodila tam spousta diváků. 

Vyzval zastupitele, aby přišli s konkrétním návrhem. 

Pokud odstřihneme Spartak od dotací, tak to odnesou sportovní kluby, které pod Spartakem existují. 
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Opravy nemovitostí – ani město Přerov ani sportovci nemohou investovat finance do soukromého 

majetku.  

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Navrhovat investování do soukromého subjektu – to navrhovat na komisi nemohou.  

 

p. Marek Dostál: 

Plán rozvoje sportu je komplexní materiál.  

Fotbalový klub se snaží o šatny starat v rámci svých možností, ale upřímně, asi by nikdo neinvestoval 

do cizího majetku horentní sumy. 

Materiál podpoří. 

 

Vít Koplík, není občanem Přerova 

 

Procedurální hlasování o udělení slova panu Koplíkovi: 34 pro, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

Vít Koplík, není občanem Přerova, místopředseda FC Viktorie Přerov: 

Nikdo z města je neoslovil. Je to dle něho škoda, že kluby nemohou strategii plánu rozvoje sportu 

vytvářet.  

Je pro ně problém, že nedosáhnou na žádné dotace kvůli Spartaku. Už slyšel spoustu slibů, že by 

zastupitelé rádi. Nárůst finančních prostředků od města není moc velký. Ani od kraje. 

Vláda schválila pro sportovní agenturu spoustu miliard na výstavbu sportovních areálů. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Pozval pana Koplíka na jednání Komise pro školství a sport. 

Požádal pana Koplíka o konkrétní návrh, co požadují po zastupitelích. Jestli požadavek je takový, aby 

v koncepci byl nákup tohoto sportovního areálu.  

Spíše mohl vystupovat v rámci dotačního programu – FC Viktorie dostala v roce 2021 na provoz 

fotbalových hřišť a zázemí 95.000 Kč. Vy jste žádali o 500.000 Kč. 

Chcete zvýšit prostředky v dotačním programu, nebo řešit finanční a majetkové záležitosti a po městu 

chcete zlepšit situaci. 

 

Ing. Vrána: 

Nabídl panu Koplíkovi pomoc. Zástupci Viktorie Přerov se k němu, když dělal náměstka na kraji, 

nepřihlásili ani jednou. V roce 2019 dostala FC Viktorie na činnost 100.000 z kraje, žádali 400.000 

Kč.  

Nabídl spolupráci při čerpání dotace v národní sportovní agentuře. Prověří. 

 

David Chuda, občan Přerova, trenér mládeže FC Viktorie Přerov: 

Mají 13 mládežnických družstev, asi 250 dětí. Podmínky, ve kterých se musí každý den pohybovat 

jsou hrozné. Dělají první a poslední, ale někteří už nemohou. Je to neúnosné. Zmínil sporty a sportovní 

areály, do kterých město investovalo a které se podařilo vybudovat. Myslí někdo na ně? Všichni jen 

říkají, že to nejde. Rozpadá se tribuna, mají hrozné zázemí. 

Sdělil nehodu, ke které došlo – na hráče z Třince spadla fošna. 

Mají 28 trenérů, kteří nepracují zrovna za velkou odměnu. Ve funkci je 4 roky. 

Rodiče se ptají, proč mají platit příspěvky, když děti mají šatny v garáží a garáž nemá ani sprchy. 

Váží si podpory, chápe že ani situace města není lehká. Vyzval k jednání. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Akce, které vyjmenoval, nebyly řízeny městem Přerovem, ale všechny ty oddíly, které byly 

podpořeny, tak projevily zájem, aby se jejich situace řešila, a aby město Přerov je podpořilo. 

Je rád, že máte zájem tu situaci řešit a doufá, že přijdou s nějakým řešením. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zná stav zázemí na stadionu, ochozu, střechy i tribuny. I Sokol tam mívá nějaké akce.  
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Tribuna patří Spartaku a město nemůže Spartaku říct, že má něco spravovat, že mu na to dáváme 

takovou a takovou částku. 

Chápe rozčilení trenérů a může to být první krok, aby se situace začala řešit.  Pánové musí oslovit 

Spartak a město se pak do toho zapojí. Město nemůže být iniciátorem takové akce.  

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Členská základna a děti se kterými pracujete je vyslyšena. Z dotačního programu, který se před chvílí 

schvaloval, dostáváte 905.000 Kč na trenérskou činnost, na práci s mládeží. Město má zájem a ví, že 

pracujete s mládeží. 

Druhá věc je ten majetek. Mohli byste se vlézt do cíle 5 – podpora modernizace obnovy sportovních 

ploch. V případě, že se domluvíme a najde se společná cesta pravděpodobně i s Mamuty, protože 

využívají stejný prostor, tak se tomu nebrání. 

Vyzval je, ať přijdou na komisi školství a sportu. 

Neví, jestli jejich vystoupení je ke kritice materiálu Plán rozvoje sportu statutárního města Přerov. 

 

p. Pospíšilík: 

Mapa katastru Přerova – vedle stadionu má město velké pozemky, kde je možné postavit z kontejnerů 

zázemí pro fotbalový klub, kde by město mohlo připojit vodu, elektřinu a udělat zázemí, aby tam byla 

sprcha a šatny do doby, než bude dohoda. Spartak do toho nebude investovat peníze. 

Varianta je vypovědět smlouvu se Spartakem, pozemky pronajmout sportovnímu klubu, aby mohl 

dostávat dotace. 

 

Ing. Galeta: 

Uvítal by iniciativu sportovců, kdyby místo natažené ruky řekli, že potřebují fošny, barvy, šrouby, 

lešení. Dřeva má město dost.  

 

p. Marek Dostál: 

Řešíme problém mezi Spartakem a Viktorií. Rád se jednání zúčastní. Viktorii dnes schválili dotaci, 

projednáváme materiál koncepce rozvoje sportu a škola Za mlýnem dostává příspěvek na trenéry, kteří 

působí v rámci spolupráce a údržby hřiště. 

Oprava tribuny – to nevyřeší fošny z lesa. 

 

Pan Petr Mirvald, občan Přerova: 

Poděkoval za upřímné rady. Fošny a hřebíky jsou schopni použít, vybudovali si šatny. 

Když majetek není jejich, nemůžou do něho investovat. Jsou vůbec rádi, že tam rodiče děti vodí. 

Pojďme jednat se Spartakem, ano Spartak je problém. 

Váží si dotací. Dotaz – transparentnost rozdělení prostředků – co mají udělat, aby dostali ještě víc. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Porovnávají jejich činnost ještě s dalšími a je to transparentní a ohodnoceno bodově. Na činnost 

dostávají poměrnou částku jako ostatní kluby. Neděje se křivda. 

Problém je na stránce investiční. V jednání mezi Spartakem a nimi. 

Iniciativa musí být ze strany FC Viktorie. 

 

Pan Petr Mirvald, občan Přerova: 

Šlo mu o to, že neví, jak jsou ty body rozdělené. 

 

Břetislav Holouš, předseda fotbalového klubu FC Viktorie občan města Přerova: 

Poděkoval městu za nemalou podporu. Váží si opraveného hřiště na škole. Všichni trenéři mají práci, 

která je živí. 

Spoustu šaten si opravili, dělali věci vevnitř, opravy kachliček, vymalování. 

Okna jsou ve špatném stavu, to dělat nemůžou.  

Nechtějí, aby někdo odebíral Spartaku tribunu, nebo aby jim přispíval na opravu soukromého majetku 

Spartaku. 
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Umělá tráva – do pronájmu trávy ročně se investuje cca 150 tisíc korun. Měla by se každé 2 roky 

udržovat. Měla by mít certifikát a to neproběhlo, neproběhlo nikdy, ač to stojí zhruba 60.000 Kč. 

Viktorka to každý rok zaplatila třikrát, a to se neděje.  Můžeme na ní jen trénovat, nesmí na ni hrát. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zadní šatny jsou také v majetku Spartaku. Je problém mezi Sportovním klubem a Spartakem. 

Dotace – aby bylo transparentní – je počítáno na základě bodového hodnocení. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Členská základna – první kritérium. Dosažená sportovní úroveň – druhé kritérium. Význam sportovní 

činnosti – třetí kritérium. Náročnost sportovní činnosti – čtvrté kritérium. Požadovaná procentuální 

spoluúčast města. Bodové ohodnocení FC Viktorie je podobné ostatním sportovním klubům, které 

mají podobnou činnost se stejným počtem dětí. 

Hrají i dospělí – ti dostávají prostředky z dotačního programu C. 

 

p. Marek Dostál, faktická: 

Budova je opravdu ve vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Požádal pana Koubu, aby svolal jednání s FC Viktorií, jednání ať se vede po majetkoprávní rovině, 

rovině dotací. Pokud je smlouva vypověditelná, tak ji můžeme vypovědět, můžeme pronajmout 

pozemky fotbalovému klubu a oni pak budou schopni žádat o dotace. 

Je rád, že padly tyto informace – město vybudovalo v minulém roce školní hřiště na ulici Za mlýnem, 

kde probíhaly každý den tréninky těch nejmenších.  

Je rád, že už se nebavíme o tribuně, která je v majetku Spartaku. 

Umělá tráva – není v majetku města Přerova a pokud jsou tam porušována pravidla a předpisy, tak 

konejte. 

Kraj nebude do sportu rozdělovat 230 milionů, ale 130 milionů korun vzhledem k ekonomické situaci.  

 

Ing. Střelec: 

Z diskuse pochopil, že se nejedná o to, že by město Přerov neposkytlo finanční prostředky Viktorii, ale 

pouze o problematiku zázemí, která je strašná. To nevyřeší tento bod. 

 

Pan Petr Mirvald, občan Přerova: 

Váží si dotace, ale kdyby dostali i 2 miliony, tak to jejich situaci nevyřeší. 

Všichni včetně zastupitelů musí mít zájem situaci vyřešit, jedná se o 250 dětí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zastupitelé chtějí situaci řešit. Pokud si ale myslíte, že řešením je to, že budete na zastupitelstvu 

vznášet obvinění vůči vedení města, tak to řešení není. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 6 se zdrželo, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

632/16/9/2020 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole 

Přerov, Trávník 27  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání       

a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 01. 03. 2002 mezi 
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statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, Trávník 27. Předmětem 

tohoto dodatku je předání investiční akce s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace Základní školy 

Přerov, Trávník 27 – I. etapa“ k hospodaření v pořizovací ceně 3.482.526,19 Kč, s účinností od           

1. 1. 2021.   

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

Hlasování: 29 pro, 5 nehlasovalo, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

633/16/9/2020 Předání dokončené investiční akce k hospodaření Základní škole J. A. 

Komenského a Mateřské škole, Přerov - Předmostí, Hranická 14  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 6 k protokolu o předání       

a převzetí nemovitého a movitého majetku k hospodaření uzavřenému dne 21. 02. 2013 mezi 

statutárním městem Přerov a příspěvkovou organizací Základní škola J. A. Komenského a Mateřská 

škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14. Předmětem tohoto dodatku je předání investiční akce               

s názvem „Venkovní zastínění oken, ZŠ Předmostí, Hranická 14“ k hospodaření v pořizovací ceně 

2.532.430 Kč, s účinností od 1. 1. 2021.   

Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

Hlasování: 29 pro, 5 nehlasovalo, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

634/16/9/2020 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 24.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 

právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově 

a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové 

zprávy a realizované v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2020. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 
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2. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 

právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově 

a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové 

zprávy a realizované v období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021, za podmínky schválení předmětné 

částky v rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

3. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy         

v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 

určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

 

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

bodu 1. a 2. návrhu usnesení včetně jeho podpisu. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 proti, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

635/16/9/2020 Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Přerov - žádost o 

poskytnutí dotace z DP  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč z dotačního programu „B“ statutárního města 

Přerova pro oblast volného času a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Moravská hasičská jednota – hasičský sbor 

Přerov, IČ: 75063841, se sídlem Šířava 2180/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů zajištění požárních a zdravotních asistencí speciálního 

sanitního vozidla. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2020, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 469,8 - 8,0 461,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace) 

30,0 + 8,0 38,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál Finanční výbor doporučil ke schválení. Je to chvályhodná činnost. Hasiče bychom měli 

podporovat v každé době. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nehlasovali, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

636/16/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Kanoistika Přerov, z.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 600.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Kanoistika 

Přerov, z.s. IČ: 06341853, se sídlem Hranická 47/5, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, na 

částečnou úhradu nákladů na výstavbu kotevní stěny pro molo kanoistického oddílu v roce 

2020 a/nebo 2021, a to za předpokladu splnění následujících podmínek: 

 předložení platného stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Přerov, 

 předložení dokladu o částečném finančním krytí uvedené investiční akce z prostředků 

Olomouckého kraje. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace 

bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 267 837,2 * - 600,0 267 237,2 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti 

(individuální dotace) 

550,0 + 600,0 1 150,0 

* 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 40 676,2 * + 600,0 41 276,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Symerský: 

Materiál podporuje. Pokud bude plovoucí zařízení, tak ať je označeno, pro kolik maximálně osob je 

určeno, aby nedocházelo k nebezpečným situacím. 
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JUDr. Lichnovský: 

Materiál projednávali na Finančním výboru dvakrát, protože minule byl stažen z programu 

zastupitelstva. Doporučili jej ke schválení. 

 

Pan Tomáš Czoma, občan města Přerova: 

Je předseda kanoistiky Přerov. Bude nová konstrukce na uchycení mola. Mají vydané stavební 

povolení. Mají předjednanou součinnost s Olomouckým krajem. Věří, že příští rok se jim podaří 

realizovat výstavbu nové stěny. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

637/16/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – Sportovní klub Přerov 1908 

z.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 3.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem Sportovní klub 

Přerov 1908 z.s., IČ: 00533963, se sídlem Petřivalského 584/1, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, na částečnou úhradu nákladů rekonstrukce ploch atletického stadionu v roce 

2020 a/nebo leden - červen 2021.  

Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ na uvedený projekt ve výši 28.062.670 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro 

SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 133D 

531 Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady tohoto 

projektu činí 40.089.527 Kč.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace 

bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 267 237,2 * - 3 000,0 264 237,2 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

1 150,0 * + 3 000,0 4 150,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 676,2 * + 3 000,0 43 676,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 
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Diskuse: 

Ing. Vrána: 

Buďme rádi, že máme ve městě kluby, které si dokážou sehnat peníze a neobrací se jen na město. 

Stejný názor má na další bod. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Pokud si subjekt dokáže sehnat 70 % dotací od státu, je to skvělé. Finanční výbor souhlasí s částkou 

3.000.000 Kč. Za něj naprostá podpora a s tím se ztotožnili všichni členové Finančního výboru. 

 

p. Pospíšilík: 

Jejich klub podporuje oba materiály. 

 

Ing. Galeta: 

Dříve Sportka financovala sportovce. 

 

Pan MUDr. Chromec, občan Přerova: 

Snaží se rekonstruovat jeden z areálu.  

Po revoluci přestaly plynout peníze ze Sportky a navíc dal stát ruce pryč od financování provozu          

a údržby.  

Dělají odpisy majetku a nejsou schopni tvořit žádné zdroje. 

Zastupitelé rozhodli, že poskytnou 3 mil. Kč místo 4 mil. Kč, které žádají. Ještě nevědí jak ten 1 mil. 

Kč získají, ale oni ho získají, jinak by dotaci vraceli. 

Sokolové zavedli tradici, že sportoviště patří těm, kteří na nich sportují. 

Ušetřili městu 36 milionů korun a žádá, aby jejich areál zahrnuli do plánu na rozvoj sportování 

v Přerově. 

 

Václav Klvaňa předseda atletického oddílu ve sportovním oddílu Přerov, občan Přerova: 

Jejich členská základna má 350 až 400 dětí. Věnují se dětem od 5 let až po dospělé. Mají 28 trenérů, 

17 rozhodčích. Jmenoval jejich úspěchy na mistrovství republiky, mistrovství světa a na mistrovství 

Evropy. Spolupracují se školami. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nepřítomen, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

638/16/9/2020 Žádost o poskytnutí mimořádné dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 8.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 

PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město,       

750 02 Přerov, na dostavbu provozního zázemí tenisového areálu v roce 2020.  

Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ na projekt dostavby tenisové haly ve výši 30.000.000 Kč z Výzvy V5 Sport, 

investice 2020 pro SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané 

celkové náklady této II. etapy projektu dostavby TA činí 46.599.520 Kč. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2020, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude 

vyplacena v celkové výši jednorázově do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 
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Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 264 237,2 * - 8 000,0 256 237,2 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

4 150,0 * + 8 000,0 12 150,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 44 276,2 * + 8 000,0 52 276,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

VARIANTA II.: 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné dotace ve výši 4.000.000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a subjektem TK 

PRECHEZA Přerov z.s., IČ: 22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, na dostavbu provozního zázemí tenisového areálu v roce 2020.  

 Jmenovaný spolek předložil statutárnímu městu Přerov „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace“ na projekt dostavby tenisové haly ve výši 30.000.000 Kč z Výzvy V5 Sport, investice 

2020 pro SK a TJ vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, podprogramu 

133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu. Předpokládané celkové náklady této 

II. etapy projektu dostavby TA činí 46.599.520 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 

2020, s výjimkou čl. II Doba plnění, kdy dotace bude vyplacena v celkové výši jednorázově do 

30 dnů ode dne uzavření smlouvy. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 264 237,0 * - 4 000,0 260 237,2 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

4 150,0 * + 4 000,0 8 150,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 44 276,2 * + 4 000,0 48 276,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení, 

 

 

Diskuse: 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Ing. Vrána: 

Dal protinávrh: variantu I. usnesení. 

Projekt považuje za unikátní, protože v takovém rozsahu se žádné sportoviště nestavělo. Tenis měl 

k dispozici halu, o kterou během soudního sporu přišel. Přerovský tenis má přes 350 členů, z toho 280 

jsou děti a mládež.  

 

p. Ondrůj: 

Vyjádření Finančního výboru není příliš přesvědčivé. Varianta I. i varianta II. jsou víceméně zamítavé. 

ani rozhodnutí rady nebylo jednoznačné. 

Za klub se rozhodli, že podpoří variantu II. 

Dal protinávrh: Varianta II. + bod 3 usnesení doplnit:  … se závazkem příjemce dotace na 

poskytnutí prostor tenisové haly zdarma na 10 kalendářních dní v roce pro potřeby města 

Přerova, a to do roku 2030. 

 

Ing. Galeta: 

Částku 8 mil. Kč podělil 40 tisíci obyvatel a vyšla mu částka 177 Kč. Každému daňovému 

poplatníkovi vytáhneme z kapsy 177 Kč, včetně důchodců, kojenců, dětí. 

Je tam zhruba 150 tenistů, na jednoho tenistu věnuje daňový poplatník 53.333 Kč.  

Většinu Přerovanů tenis nezajímá. Mají jiné starosti než se věnovat tenisu. 

Podpoří variantu II. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál šel na Finanční výbor variantně. 

Poopravil pana Ondrůje, který se vyjádřil nepřesně, většina členů výboru se ve variantě I. i variantě II. 

zdržela hlasování, to znamená, že se neusnesli na podpoře žádné z variant. 

Osobně hlasoval pro variantu I. 

 

Ing. Prachař: 

Položil otázku, když TK Precheza dostane 4 mil. Kč z požadované výše 8 mil. Kč na dokončení, za co 

se to dostaví? Zůstane to chátrat? 

Podpořil jednoznačně variantu I. usnesení. Když někdo dokáže přesvědčit ministerstvo školství, 

přesvědčit kraj, tak by i město mělo být na jeho straně. 

 

Ing. Hrabina: 

Spousta lidí si Přerov s tenisem spojuje.  

Podpořil variantu I. usnesení.  

 

Náměstek primátora p. Zácha: 

Tenis nehraje, podpoří variantu I. usnesení. 

Celá situace se vyvíjela od roku 2010 až 2014, kdy záměr výstavby vznikl. Bylo to velmi bouřlivé 

období, vznikaly petice.  

Nikdo ze zastupitelů by neměl brát riziko vrácení dotace a nedostavění sportovního areálu.  

Pokud sportovní klub si umí získat tak vysokou dotaci, tak je jejich povinností na sportovní areály 

přispět.  

 

p. Pospíšilík: 

Kapacity všech sportovišť jsou naplněné, kdyby se postavila nová hala, zase bude plná. 
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Jejich klub podpoří variantu I. 

 

MUDr. Trhlík: 

Pokud město nebude mít silného partnera, nebude mít silného zaměstnavatele v Přerově, tak se povede 

nekonečná diskuse o tom, že peníze nejsou.  

Všechny sportovní aktivity ve městě existovaly díky silným partnerům. 

 

Ing. Symerský: 

Tenis dělá Přerovu dobré jméno.  

Zajistili si vícezdrojové financování, podpoří variantu I. usnesení. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Pan Kouba navrhl variantu II.? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, navrhl. 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

Město by za ty peníze mohlo něco chtít. 

Obdivuje každého, kdo dokáže získat peníze od státu, od kraje. 

Město by mohlo chtít prostor v hale – pokud varianta II. usnesení – 10 kalendářních dnů za dobu 10 

let, tak 4 mil. Kč děleno 100 dnů – 40.000 Kč. Neví, jestli je pronájem haly na 1 den za 40.000 Kč 

adekvátní.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nic z toho, co jste říkal, Finanční výbor nenavrhl.  

 

JUDr. Lichnovský: 

O ničem takovém nehovořili na Finančním výboru. To pan občan asi hovoří o protinávrhu pana 

Ondrůje. 

 

Pavel Huťka, občan Přerova: 

Je členem představenstva TK Precheza a zakladatel tenisové školy Huťka Doseděl a tenisový trenér 

vrcholové mládeže. Nastínil, v čem spočívá jejich činnost. Navazují na tradice jejich předchůdců. 

Shrnul jejich úspěchy na mezinárodních soutěžích.  

Seznámil s projektem, který jim vytvoří podmínky pro jejich úspěšnou činnost srovnatelnou 

s nejlepšími tenisovými kluby v republice. 

 

Ing. Galeta: 

Velké podniky vždy sponzorovaly sportovní kluby. Jakou částku dala Precheza na tuto halu? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Všechno je uvedené v materiálu. 

 

p. Marek Dostál: 

Pokud má sport adekvátní zázemí, třeba až další generace ohodnotí nebo zúročí, co dostali. 

 

Ing. Vrána: 

Precheza má uzavřenou marketingovou smlouvu s TK Precheza.  

Za roky poskytla Precheza tenisovému klubu miliony korun. 

 

Ing. Střelec: 

Město Přerov by mělo hlavně investovat do svých nemovitostí a svého majetku. 

Nepodpoří tento záměr. 
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Mgr. Bc. Václavíčková: 

Pokud nepodpoříme variantu I. usnesení, tak se může stát, že dotaci vrátí. 

Rodina Huťků garantuje už svým postavením, aby hala byla úspěšně využita. 

Podporuje variantu I. usnesení. 

 

Ing. Prachař: 

Bavíme se o tom, že když nepodpoříme variantu I. usnesení, tak budou vracet dotaci. Ta hala už stojí, 

není z čeho vracet dotaci. 

 

RSDr. Nekl: 

Za jejich klub podpoří variantu I. usnesení. 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

Chtěl by vědět, jestli je TK Precheza ochotna se s městem domluvit na tom, že za peníze, které město 

na projekt dává, poskytnou časový prostor na využití zařízení. 

Dotaz – kolik má tenisový klub členů? Údajně jen 9. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Občan možná nezná jednací řád zastupitelstva. Hovořící se na sebe neobracejí přímo, ale 

prostřednictvím předsedajícího schůze. To, že se občan ptá, je pro něj řečnická otázka. Z jeho prvního 

vystoupení pochopil, že neví, co se na Finančním výboru dělo. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Ondrůje: 8 pro, 9 proti, 17 se zdrželo, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 20 pro, 5 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. 

arch. Horký). 

 

 

Při diskusi k následujícímu materiálu (Klub přátel turistiky a sportu, Přerov, z.s.) se přihlásil 

s faktickou poznámkou pan Ing. Symerský a sdělil, že hlasoval pro protinávrh Ing. Vrány ve variantě 

I. (Dotace pro TK Precheza Přerov ve výši 8.000.000 mil. Kč), ale hlasování zařízení jeho hlas 

nezaznamenalo a je v záznamu NEHLASOVAL.  

Výsledné hlasování o protinávrhu Ing. Vrátny: 21 pro, 5 proti, 8 se zdrželo, 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

 

 

639/16/9/2020 Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. – návrh na uzavření 

dodatku ke smlouvě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace                         

č. SML/0052/2020 mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., IČ: 07092610, se sídlem Bratrská 569/24, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace. Znění uvedeného dodatku tvoří přílohu č. 1 této 

předlohy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2020 
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2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Symerský, faktická: 

Měl poznámku k minulému hlasování (Dotace pro TK Precheza Přerov) – hlasoval pro variantu I. 

usnesení, ale hlasovací zařízení nezaznamenalo jeho hlasování. Poprosil o opravu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bude zaznamenáno v zápise. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nehlasovali, 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

 

Přestávka 21:28 – 21:50 

 

 

10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

640/16/10/2020 Akční plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Přerov 2021  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Přerov 2021, který je přílohou tohoto materiálu. 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Symerský: 

Ve střednědobém plánu apeloval na to, aby tam byl kladen důraz na zřízení služby chráněného 

bydlení. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

V rámci zpracování střednědobého plánu ten výhled tam je. Chráněné bydlení tam chybí, představa, 

kam ho umístit je, ale je otázka nalezení finančních prostředků na realizaci této služby. V tom 

dlouhodobém projektu se o tom určitě zmíní. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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641/16/10/2020 Koncepce proseniorské politiky statutárního města Přerova 2021 -2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Koncepci proseniorské politiky statutárního 

města Přerova 2021 -2024. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

Materiál schvalovali korespondenčně v komisi. 

Dotaz – nepatří sem i tvorba bytové politiky směrem k seniorům? Tím nemyslí pečovatelské domy, ale  

bydlení naprosto dostupné pro seniory. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Podpora bydlení je zahrnuta v domech s pečovatelskou službou. Přerov má vyšší standard počtu těchto 

bytů pro seniory oproti ostatním městům. 

Aktivní pro bytová politika – úloha odboru realizovat dotační tituly pro domy seniorů nebo přestavba 

Strojaře, není jenom v kompetenci odboru. Pokud bude takový dům vyčleněn, budou velmi rádi. 

 

Ing. Galeta: 

Dotaz – jaká je čekací doma seniorů na domov s pečovatelskou službou. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Není to tak, že se někdo přihlásí do pořadníku při odchodu do důchodu a čeká a postupuje pořadníkem 

nahoru. Dnes je to řešeno potřebností aktuální, zhodnocuje se zdravotní stav, sociální okolnosti 

žádosti, soběstačnost. Nemůže odpovědět, jak dlouho to trvá. Je dáno akutností, trvá zhruba 2 až 3 

měsíce, než projde proces schvalování a čekací lhůta třeba rok až dva, když je člověk ve standardním 

čekání. 

Někteří senioři mají požádáno třeba 10 let. 

V rámci ankety Seniore řekněte nám probíhalo dotazníkové šetření, kde senioři odpovídali, že by 

chtěli využívat domov s pečovatelskou službou a na druhou stranu říkali, že si požádali, ale že chtějí 

využívat domov třeba v horizontu 10 let. 

Odpověď může zaslat písemně, ale tento údaj nemá vypovídající hodnotu. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

642/16/10/2020 Dodatek Zřizovací listiny Sociálních služeb města Přerova, p.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové 

organizace Sociální služby města Přerova, p.o., IČ 49558854, se sídlem Přerov, Přerov I - Město, 

Kabelíkova 14a. Znění Dodatku č. 11 je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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643/16/10/2020 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace 

Přerov – návrh na uzavření dodatku ke smlouvě 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace                         

č. SML/1399/2020 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, dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 

smlouvě o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

12.  RŮZNÉ  

644/16/12/2020 Dodatek č. 4 a 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

3. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 důvodové zprávy 

 

4. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 3 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – jak bude v kompenzacích zahrnuto vytížení autobusové dopravy, nebo snížení vytíženosti      

na linkách. Určitě teď jezdí méně lidí. Bude se finančně řešit? 
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Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

V materiálu je uvedeno, že je to formou zálohového čerpání, tedy tam může být doplatek či 

nedoplatek. Zálohy jdou vždy dopředu. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

 

645/16/12/2020 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na II. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

na II. etapu celkové opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou 

farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 350 000 Kč. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou 

Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu exteriéru 

památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2020; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 270 534,2* - 350,0 270 184,2 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

* 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 40 076,2 + 350,0 40 426,2 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor podpořil tuto žádost v plné výši. Je to obdobná žádost, kterou řešili už loni. Tato 

dominanta Přerova si podporu města zaslouží. 

 

Ing. Hrabina: 

Má připomínku, stejně jako měl k první etapě. Došlo k odluce církve od státu. Byli jim navráceny 

majetky. Dostávají peníze i v dalších kompenzacích. Bude hlasovat proti. 

 

Ing. Symerský: 

Proces odluky státu od církve je dlouhodobější záležitost. Uvítal by vícezdrojovost financování.  

Materiál podpoří. 
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Mgr. Schenk, Ph.D.: 

Podpořil tuto dotaci a projekt. Kostel sv. Vavřince patří mezi nejvýznamnější kulturní památky na 

území našeho města. Je to záchrana dědictví pro budoucí generace. Je to součást kulturního dědictví 

našeho města. 

 

Ing. Vrána: 

Podpoří dotaci. Je rád, že je tak aktivní děkan, který shání peníze z dotačních titulů. 

Kostel sv. Vavřince je významná kulturní památka v centru města. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Ocenil vícezdrojové financování. Kostel sv. Vavřince patří mezi dominanty města Přerova a slouží 

občanům města. 

 

PhDr. Lapáček: 

Dotaci dává město a ne stát. 

Předchozí zásadní oprava střechy proběhla v roce 1928, celková částka činila cca 280 tisíc Kč, z toho 

město přispělo třetinou. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 8 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. 

arch. Horký). 

 

 

 

 

646/16/12/2020 Obecně závazná vyhláška č. .../2020, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství, ve znění pozdějších předpisů 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2020, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, 

Obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 a Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, a to ve znění dle přílohy 

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

U horního Alberta na betonové zídce pravidelně posedávají bezdomovci, jsou opilí a dělají nepořádek. 

Autorita městské policie tam asi moc nefunguje.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je to podnět pro městskou policii. 

 

Paní Tomaníková: 

Doplnění dalších oblastí závisí na tom, jak si občané stěžují. Městská polici vychází z podmínek, které 

pro zřízení lokalit, na kterých je zákaz používání alkoholu, platí. Pokud občané nedávají impulsy na 

městskou polici, tak se tam tyto lokality nemohou dostat. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 
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647/16/12/2020 Informace o odstoupení z funkce člena kontrolní komise  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o odstoupení Mgr. Petra Kouby 

z funkce člena kontrolní komise Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a kontrolní komise 

Sdružení obcí střední Moravy. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

 

 

648/16/12/2020 Nominace zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru 

Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy a do Správního 

výboru Sdružení obcí střední Moravy.  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nominuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu jako 

zástupce statutárního města Přerova do Správního výboru Regionální agentury pro rozvoj střední 

Moravy a do Správního výboru Sdružení obcí střední Moravy. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

Domnívají se, že tyto funkce jsou do velké míry formální, a pokud tím pan náměstek Zácha chce 

vyjádřit to, že se hodlá i nadále věnovat dvěma náměstkovským funkcím, to je na kraji i na městě, tak 

je to spíš úsměvné. 

Dotaz – jak chce pan náměstek řešit souběh funkcí. Jestli může stručně odpovědět, nebo dát písemně, 

ale hlavně konkrétně. 

 

Ing. Vrána: 

Týká se to částečně koaličního klubu, respektive klubu ANO. Pan Zácha po zvolení do pozice 

náměstka na kraji, tak se k tomu postavil čelem a řekl, že kumulaci funkcí řešit bude. Bavili se i o tom, 

že v Přerově je spousta důležitých věcí a k té debatě, že se dostanou na konci roku. I toto vyjádření 

zaregistroval v médiích. Nějaká akce bude následovat. 

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Požádal o to, aby to rozhodnutí nechali zejména na něm, aby po schválení dnešního rozpočtu 

informoval kolegy uvnitř ODS, v koalici. Zastupitelé dostanou konkrétní výstup, jaké bude další 

pokračování jeho, jako zastupitele města Přerova. 

Myslí si, že práci pro město odvádí a odváděl pečlivě a s plnou odpovědností. Důkazem toho jsou 

připravené materiály z odboru, který mu byl svěřen. Sestavení rozpočtu pro rok 2021 pro něj bylo 

klíčové. Tímto úkol považuje za splněný a na nejbližším možném zastupitelstvu bude po koaliční 

shodě podána informace, jak dál to bude s jeho působením v tomto zastupitelstvu. 

Jsou další úkoly, které jsou rozdělány, a bude velmi rád, když na nich budou dál všichni společně 

pracovat. 

Tento materiál není žádný výsměch zastupitelům. Nikdo z vás by jistě neodešel jen tak od rozdělané 

práce. Určitě jste sledovali různé sociální výstupy a komentáře. Do konce roku učiní rozhodnutí, o 
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kterém bude informovat nejprve své stranické kolegy, následně koalici a potom zastupitele na 

nejbližším zastupitelstvu. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 

 

 

 

 

649/16/12/2020 Variantní usnesení k materiálu 3.1.8 - Záměr statutárního města 

Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, 

venkovního osvětlení včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek 

v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví statutárního 

města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje nepřijalo návrh usnesení neschválit záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31.245 m2 v k.ú. 

Přerov se všemi součástmi a příslušenstvím, venkovního osvětlení včetně rozvodů, 

kanalizačních vpustí a kanalizačních přípojek nacházejících se v areálu bývalých Přerovských 

strojíren z majetku statutárního města Přerova, 

 

2. souhlasí nepřijalo návrh usnesení souhlasit s prověřením možných způsobů spolupráce 

statutárního města Přerova se subjekty působícími v areálu bývalých Přerovských strojíren za 

účelem opravy a údržby komunikací, veřejného osvětlení včetně rozvodů, kanalizačních 

vpustí a přípojek a dalších zařízení určených ke společnému užívání, 

 

3. pověřuje nepřijalo návrh usnesení pověřit .................................. jednáním se subjekty dle 

bodu 2. usnesení. 

 

 

Tento materiál byl projednán při projednávání předlohy 3.1.8 usnesení 603/16/3/2020 Záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov, venkovního osvětlení 

včetně rozvodů a kanalizačních vpustí a přípojek v bývalém areálu Přerovských strojíren z vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

 

Při hlasování o materiálu bylo: 7 pro, 19 proti, 6 se zdrželo, 2 nepřítomni (p. Pospíšil, MUDr. 

Slováček), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

650/16/12/2020 Snížení nájemného z prostor sloužících podnikání 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Ondrůj, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se přechodným snížením 

nájemného pro rok 2021 nájemcům z prostor sloužících podnikání v budovách ve vlastnictví 

statutárního města Přerova uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu z důvodu vyhlášení 

nouzového stavu v ČR ode dne 5.10.2020 tak, aby došlo ke snížení z ročního nájemného pro 

rok 2021 rozsahu tří měsíců, 

 

2. vyzývá nepřijalo návrh usnesení vyzvat soukromé pronajímatele nebytových prostor, aby 

dle svých možností prominuli, snížili nebo odložili nájemné od 1.1.2021 do 31.3.2021 všem 

nájemcům, kteří nemohli plně provozovat svou živnost v souvislosti s COVID 19, 

 

3. ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova zabývat se možností vytvořit 

Program peněžité pomoci KORONA 2020 dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál: 

Dotaz – v seznamu nájemců zahrnutých do seznamu prominutí nájemného, má pocit, že se zapomnělo 

na některé nájemce, kteří jsou v nájmu u městských společností. Je to i v Městském domě na nám. 

TGM 1, myslí, že na Čechové ulici je takových nájemců také pár. Ten výčet je necelý. 

Sám podniká v nájemních prostorech a také pronajímá nebytové prostory, musí říct, že byla možnost     

a on ji využil ve dvou dotačních titulech, které zněly COVID nájemné a COVID nájemné II. 

U prvního programu COVID nájemné město Přerov automaticky odpustilo 3 měsíce za nájemné všem 

zmiňovaným nájemcům, kteří využívají městské prostory. Proto tam nemohlo dojít k řešení přes 

program COVID nájemné. 

U programu COVIDU nájemné II mohou pronajímatele využít právě dotační titul. Jeho uzavření je     

15. ledna. 

Tento materiál je sanace nájemného ze strany státu a ztrácí význam.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

Program COVID, který existuje vyhlásilo ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Na jaře 2020 rozhodnutím orgánů obce v první vlně odpustili nájemné, a to nájemné bez sportovišť 

činilo 1,9 milionu korun. Není pravda, že město automaticky odpouštělo. Bylo to po řádném 

projednání v orgánech obce. Program z ministerstva je určen podnikatelům, kteří museli dočasně 

uzavřít provozovny.  

V návrhu, který předkládáte, trochu negujete to, že ten současný stav, to znamená čtvrtý kvartál, ten 

neřeší žádná výzva ministerstva průmyslu a obchodu a pokud bude vyhlášena, tak znemožníme těm 

podnikatelům se do této výzvy přihlásit a město Přerov zbytečně zatížíme, když ti podnikatelé 

pravděpodobně si budou moci žádat o snížení nájemného. Je to ve výši 50 %. 

Z toho, co jste navrhl, je zajímavé, že pokud město Přerov schválí bod 1 usnesení, tak bod 2 usnesení 

znamená, že vyzývá soukromé pronajímatele nebytových prostor – zajímá ho, jestli je statistika, kolik 

nájemného, v jaké výši a jakých provozovnách v první vlně, kdy město Přerov odpustilo 3 měsíční 

nájmy, jakou to vyvolalo solidaritu u těch vlastníků soukromých nemovitostí a nebytových prostor. To 

je pro něj výchozí podklad, aby mohl zaujmout k bodu 2 usnesení nějaký postoj. 

Bod 3 usnesení – v důvodové zprávě – abychom finálně zaplatili ušlý zisk za vstupné v případě 

zrušených kulturních akcí a sportovních zápasů – to jsme teda velkorysí. A těch 5 milionů korun 

nebude stačit. 

Město se snaží podporovat podnikatele dlouhodobě. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová: 

Na radě rozhodli o snížení nájemného dříve než výzva COVID a další programy byly vyhlášeny. 

 

p. Ondrůj: 

Poděkoval za doplnění ulic a subjektů. 

Oni navrhují ne 50 %, jak je možná podpora od státu, ale 100 %.  

Tento materiál je návrh, který se může diskutovat. Není to dogma.  
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Statistiku, jak se ptal pan Zácha, tak nemají. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Překvapilo ho možné financování ušlého zisku za vstupné. Návrh je velice líbivý. Nechat si zaplatit 

zisk za vstupné, a přitom nemít žádné náklady, to by bylo fajn.  

Musíme postupovat s péčí řádného hospodáře.  

 

 

Hlasování: 6 pro, 6 proti, 19 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. 

arch. Horký). 

 

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Než otevřel bod 12.6 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů, tak požádal         

o vrácení se k bodu 11 Adaptační strategie statutárního města Přerova na klimatickou změnu, který 

přeskočil. Tento bod je v programu. 

Vedení města považuje environmentální ochranu za velmi důležitou, a proto nastartovali několik 

projektů, jako je například obnova vodního režimu v Žebračce, modrozelená infrastruktura a moderní 

energetika základních škol, dotace na podporu využití srážkové vody, dotace na podporu 

environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a teď projekt adaptační strategie na klimatickou 

změnu. 

 

11. ADAPTAČNÍ STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA 

KLIMATICKOU ZMĚNU 
 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Provedl svou prezentací. Představil jeden ze strategických dokumentů města Přerova, kterým je 

adaptační strategie na klimatickou změnu klimatu. 

Přerov je ovlivněn negativními klimatickými změnami – sucho, povodně, teplotní ostrovy, kvalita 

ovzduší. Město chce čelit následkům prostřednictvím adaptační strategie. 

Cílem adaptační strategie je zmírnit dopady změn klimatu a zachovat standardy životních podmínek      

a udržitelný rozvoj hospodářství.  

Nejdříve bylo nutné podat žádost o dotaci, byla výzva OSLO a město Přerov obsadilo první místo 

z celé ČR. Výzva říká, že 90 % pokryje dotace a 10 % se bude podílet město Přerov. Dnes máme 

rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků. Už jsme schválili jednotlivou alokaci těch 50.000 Kč 

z rozpočtu města Přerova. Bylo ukončeno výběrové řízení na zpracovatele strategie a potom se budou 

řešit žádosti o dotace a realizace projektu, které adaptační strategii naplňují.  

V současné době se vybírá zpracovatel, aktualizuje se harmonogram. Strategii chtějí do konce srpna 

předložit orgánům města, aby mohli žádat o dotační tituly vypsané v jednotlivých výzvách. Součástí je 

publicita a důraz na spolupráci.  

Je snaha vytvořit veřejné slyšení a dotazníkové šetření pro obyvatele. Měla by se k tomu vyjadřovat       

i odborná veřejnost. Každá firma a každý občan se může zapojit do zpracování této strategie. 

Informace budou předávány přes webové stránky, kde bude obsah výzvy, ale i propojky                      

na zpracovatele. Je zřízena adresa na komunikaci a každý podnět bude zaznamenán a předložen 

zpracovateli.  

Dnes jsou známé dvě výzvy norských fondů.  

Přerov se snaží být modrozeleným městem, snaží se o obnovu vodního režimu Žebračky, využití 

srážkové vody v rámci akce Dešťovka a další. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Bod je v programu, ale není v nahraných materiálech. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Tento bod nemá důvodovou zprávu, nicméně je ve schváleném programu. 

 

p. Ondrůj: 

Podobnou strategii navrhoval kolega Horký v dubnu 2019. Škoda, že nebyla podpořena. 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Neví, o jakou strategii by se mělo jednat, ale doufá, že v tom případě rezonují stejným směrem. 

 

Martin Čechál občan Přerova: 

Dosud návrhy od lidí Společně pro Přerov nebyly schvalovány ať šlo o srážkovou vodu, zelenou 

střechu a další věci. Je rád, že je tu tento materiál. 

Dotaz – tento bod byl jako bod 11. Proč je v bodě 12? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Materiál přeskočil, tak teď se k němu vrátil. 

Uzavřel diskusi k tomuto bodu, ke kterému není žádné usnesení. 

 

 

 

 

12. RŮZNÉ 
 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTY A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ VE 

VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 

Ing. Symerský: 

 Při procházkách po městě registruje množství plechovek od nápojů. 

Navrhl usnesení (později jej stáhl): 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova, aby ve spolupráci 

s autorizovanou obalovou společností Ekokom se zabývala možností zavést ve městě Přerově 

separování hliníkových obalů a předložit závěry k posouzení Zastupitelstvu města Přerova v termínu 

do 30. června 2021. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dnes mluvili o tom, že v rámci modernizace systému sběru se chystají separovat hliníkové obaly. 

K tomu dojde. 

 

Ing. Střelec: 

Asi před dvěma zastupitelstvy byl schválen záměr na rekonstrukci třídící linky na skládce 

v Žeravicích, která bude umět třídit obaly kovové, nekovové a hliníkové. 

Na tom, co navrhuje pan Symerský, se už pracuje. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dotaz na pana Symerského, jestli trvá na svém usnesení.  

 

Ing. Symerský 

Netrvá na svém návrhu. Návrh stáhl. 

 

 

Mgr. Netopilová: 

 Pod dálničním nadjezdem ve směru od Popovic do Vinar od léta probíhají stavební práce, 

které zhoršují průchod a průjezd lidem ve směru od Popovic do Vinar. Napřed to byla oprava 
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silnice, kdy lidé přelézali přes potok, teď se zase hloubí dříve opravené koryto potoka.           

Na novou silnici jsou naházené obrovské hromady kamení, po nové silnici jezdí těžké stroje. 

Ví, že stavbu dělá ŘSD. Silnice je v majetku města. Mluvila už o tom s panem Navrátilem. Je 

to jediná možná cesta pro chodce a cyklisty ve směru od Předmostí do Popovic a Vinar. Prosí 

za lidi, aby město oficiálně se domluvilo se zástupci firmy, aby tam nechali alespoň úzký 

koridor. 

 Myší díra v Předmostí směrem na cyklostezku v Předmostí je už průchodná, ale zaplavená 

vodou. Žádá o prověření a její zpřístupnění. Situace je opravdu v Předmostí hrozná. Celý rok 

bylo Předmostí omezeno vzhledem k souběhu těch velkých stavebních akcí a nemá to konce. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

Oprava propustku v Popovicích začala 1. září a měla skončit 30.listopadu 2020. Firma požádala                      

o prodloužení do 20. prosince. 

K tomu koridoru – stačilo zvednout telefon. Nemuseli to řešit po měsíci. Prověří. 

 

 

 

 

MUDr. Slováček: 

 Měl prezentaci. Seznámil se situací v Lýskách a přístupem občanů Lýsek k zastávce městské 

autobusové dopravy. Část spojů linek 102 zajíždí dovnitř do Lýsek do intravilánu, část těch 

spojů ale obsluhuje jen zastávku za podjezdem. Na přechodu v Lýskách je dopravní značka 

zákaz vstupu chodců, přechod uzavřen. Je vyznačena obchůzdná trasa pro chodce 

k autobusové zastávce. Jediný přechod v Lýskách je uzavřen. Dá se přecházet u Sibomu, 

chodník vede pouze po pravé straně a lidé musí překonat frekventovanou cestu, aby se dostali 

k železničnímu podjezdu. Mezi stavební technikou se proplétají lidé včetně malých dětí na 

autobusovou zastávku a ze zastávky. 

Podjezd měl být hotový 30. listopadu. Neutěšenou situaci řeší s panem Navrátilem už od první 

etapy uzavírek.  

Navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se a co 

nejrychleji vyřešit otázku obslužnosti městské autobusové dopravy a bezpečnosti občanů Lýsek 

docházejících na zastávku za podjezdem. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

S panem Slováčkem komunikují poměrně často. Ohledně špatného dopravního značení, které navádí 

občany na přechod, který je uzavřený, tak mu v pátek napsal email, že se tím bude zabývat správní 

orgán, protože to je chybné dopravní značení. Firma musí chybné značení odstranit. Už se na tom 

pracuje, občané nemusí chodit kolem Sibomu, je tam jedna značka a to špatně, že přechod je zrušený, 

ale on zrušený není. Je tam jen značka navíc.  

Když se podíváte do mapky dopravního značení, tak tam ta mapka není. To pan doktor dobře ví. 

 

p. Pospíšilík: 

Když se stane něco na křižovatce z Předmostí do podjezdu směrem na Velkou Dlážku tak automaticky 

desítky aut se otočí a jedou zpátky na Vinary.  

Když se pod vinarským mostem směrem na Lýsky nemůže jet, tak se jede po polní cestě v protisměru 

a jedou pod most k Sibomu.  
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MUDr. Slováček: 

Reagoval na pana Navrátila. Když při první uzavírce poslal panu Navrátilovi první email a ptal se ho, 

jestli ví, jak vypadá cesta za podjezdem kolem trati a jak to bude asi vypadat až zaprší a kudy lidé 

budou chodit, tak mu napsal, že je to bezpředmětný dotaz.  

To, že v situační mapce nejsou značky, ještě neodráží realitu. V realitě tam dopravní značení 

postavené je.  

Zajímalo by ho, jestli pan radní ví, že když využije přechod pro chodce, tak za tím přechodem, když 

půjde po levé straně směrem na Lipník, že tam není chodník pro chodce až k Sibomu. To znamená, že 

občané budou muset jít po krajnici silnice I. třídy. 

Dotaz – jak lze zajistit bezpečnost dětí a občanů, kteří na autobus musí docházet.  

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil: 

V mapkách, které panu Slováčkovi poslal je, že průchod by tam měl být vyhrazen nějakým plotem. To 

musí dát stavba do pořádku. Dohlédne na to. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Co kdyby ta zastávka byla na straně, kde je chodník ve směru z Přerova a autobus by se otočil s lidmi. 

Občané by nemuseli přecházet přes silnici. Navýšilo by to bezpečnost občanů. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Slováček potřetí nebude vystupovat. 

 

 

 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

 V Přerově proběhl závod Geroy – účastníci několikrát brodili přes Bečvu. Necelého půl dne po 

tom přitekly až do Přerova otravné látky, které je mohly zabít, kdyby si lokli závodníci vody. 

Jak se město staví ke znečištění Bečvy? Co konkrétně město udělalo, abychom tady měli 

dobré životní prostředí.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Toto je šíření poplašné zprávy. Nikomu v Přerově nehrozilo nebezpečí z řeky Bečvy ani pokud by se 

tam vykoupal. To, co tvrdíte, je nesmysl. Město má orgány ochrany životního prostředí, které 

informují občany v případě potřeby, pokud by hrozilo nebezpečí. To, co tvrdí pan Čechál, je hloupost. 

Pokud by hrozilo nějaké reálné nebezpečí, tak by byli občané náležitě a včas informovaní a byla by 

přijatá potřebná opatření. 

 

Martin Čechál, občan Přerova: 

To, že ke znečištění Bečvy došlo dalšího dne, si každý může ověřit. Nechápe aroganci, s jakou vede 

primátor tuto schůzi. 

Měl 2 dotazy – co město dělá s touto havárií a co dělá pro to, aby životní prostředí nebylo ohroženo. 

Chce odpověď. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Občan tvrdil, že kdyby někdo do Bečvy spadl, tak umře. To je hloupost.  

Orgány ochrany životního prostředí monitorují situaci a pokud by došlo k nějakému ohrožení, tak by 

byli občané včas informovaní. 

 

 

 

 

Ing. Hrabina: 

 Na začátku zastupitelstva pan Pospíšilík navrhoval, že v bodě různé se probere vždy jedno 

téma. Najednou jsme od podjezdu v Lýskách u znečištění Bečvy. Řídí někdo tu schůzi? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Schůzí řídí on a diskuse na téma podjezd v Lýskách byla ukončena. Nikdo další se k tomu nepřihlásil.  

 

Ing. Hrabina: 

To není pravda. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V jednom bodě se vystupuje dvakrát.  

 

Ing. Hrabina: 

Reakce na pana Kocourka – zastávka v Lýskách je na té straně, ale nestaví tam všechny autobusy         

a argumentace je taková, že jakákoliv úprava, je neúměrně drahá. 

Má dotaz k jinému tématu. Má hovořit teď, nebo má čekat na další témata. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud nechce nikdo hovořit k Lýskám, tak se odhlaste. Paní Netopilová byla přihlášená dříve. 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

Téma Bečva – není správné bagatelizovat situaci, která se týkala Bečvy. I tady byly mrtvé ryby, i když 

v daleko menším počtu. Mluvila s paní senátorkou Seitlovou, která řekla, že danou havárii řešili až 

v Rakousku, a že se o ni zajímají mezinárodní instituce. V Rakousku byly stopy po této havárii. 

 

 

 

 

Ing. Hrabina: 

 Dotaz – jak probíhá přesun Městské policie do objektu na Šířavě. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Situace je v řešení. Doposud město není majitelem budovy. V této chvíli zadali odboru PRI, aby 

připravil projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy na Šířavě pro potřeby městské policie.  

 

Náměstek primátora pan Zácha: 

V této chvíli není na řadě město Přerov. Splnili všechny požadované podmínky Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. Předpoklad je, že nejdříve v polovině roku příštího materiál doputuje do 

orgánů obce. 

 

 

 

 

 

MUDr. Slováček: 

Navrhl usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova 

zabývat se možností vyřešit adekvátní zázemí pro sportovce FC Viktorie Přerov na pozemcích     

v majetku města Přerova. 
 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Pozemky jsou v majetku města Přerova, nicméně ty nemovitosti jsou v majetku Spartaku, a my 

nemůžeme Spartak nutit do toho, aby s tím majetkem cokoliv dělal. Můžeme vstoupit do jednání. Je 

nutné to řešit přes Spartak. 
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Náměstek primátora pan Zácha: 

Se zástupci FC měli krátké rozhovor. To jednání bude svoláno. Než se bude hlasovat o návrhu            

na usnesení, tak je nutné vyřešit majetkoprávní vztah. To znamená tu výpůjčku, která je k těm daným 

pozemkům uzavřena. Pokud jde smlouvu o výpůjčce vůbec vypovědět a za jakých podmínek. To je 

první krok, který musí předejít návrhu na usnesení. 

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

Popřál všem krásné prožití vánočních svátků a úspěšný příští rok. 

 

 

 

 

Náměstek primátora Mgr. Kouba: 

Zastupitelé obdrželi kalendáře, na kterých se podíleli žáci základních škol. Kalendáře jsou velmi 

podařené.  

 

 

 

 

 Primátor Ing. Měřínský dal hlasovat o podnětech: 

652/16/12/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova MUDr. Libora Slováčka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města 

Přerova zabývat se možností vyřešit adekvátní zázemí pro sportovce FC Viktorie Přerov na pozemcích             

v majetku města Přerova. 

 

 

Hlasování: 14 pro, 1 proti, 15 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven 

(Ing. arch. Horký). 

 

 

 

 

651/16/12/2020 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova MUDr. Libora Slováčka 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se a co nejrychleji 

vyřešit otázku obslužnosti městské autobusové dopravy a bezpečnosti občanů Lýsek docházejících      

na zastávku za podjezdem. 

 

 

Hlasování: 18 pro, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. 

Horký). 
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653/16/12/2020 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 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. arch. Horký). 

 

 

 

13. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský popřál všem občanům i zastupitelům hezké a klidné Vánoce a úspěšný 

příští rok.  

Ukončil 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 7. prosince 2020 ve 23.30 hodin. 

 

V Přerově dne 7. prosince 2020 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Petr Měřínský 

                                                                                        primátor statuárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Mgr. Petr Kouba 

                                                                               náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Ing. Antonín Prachař 

                                                                                             člen Zastupitelstva města Přerova 


