
1 

 

Z Á P I S 

ze 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 8. února 2021 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení, program primátor 

1.1 Personální záležitosti – materiál na stůl primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 16. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  16. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 
1266/1 v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 
Újezdec u Přerova 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  
jehož součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-
Město, části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 
2883/1 vše v k.ú. Přerov (Trávník 30) 

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v 
k.ú. Dluhonice  

p. Zácha 

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

primátor a 
Ing. Střelec 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  - 
pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace 
ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“ – materiál na stůl 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 
1629, p.č. 1631, p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 
a  p.č. 1667 všechny v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.3.1 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - schválení 
omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod 
realizován. 

p. Zácha 
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3.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 509/20 v k.ú. Předmostí - schválení 
omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod 
realizován. 

p. Zácha 

3.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u Přerova - schválení omezujících 
podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován. 

p. Zácha 

3.3.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v 
k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

p. Zácha 

3.3.5 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
části pozemku p.č. 5466/13 v k.ú. Přerov a komunikace a veřejného 
osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 
Přerov, U Hvězdárny II“  

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12       
za část pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

p. Zácha 

3.6.1 Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana 
nad jezem – I. etapa“ 

p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23, 24 a 25 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření - převody Ing. Mazochová 

4.4 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 Ing. Mazochová 

4.5 Záměr přijetí úvěru  Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Podchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se 
Správou železnic 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora 
produktů pořízených v rámci IOP 09“   

primátor 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy 
hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“   

Ing. Mazochová 

6.3 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek 
Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici 
Palackého v Přerově“   

Ing. Mazochová 

7. Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2021  

Mgr. Kouba 

8. Školské záležitosti  

8.1 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z 
Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v 
oblasti sportu 

Mgr. Kouba 

9. Různé  

9.1 Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým 
organizacím 

primátor 

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

primátor 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni:       
 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

Omluveni:        Ing. arch. Jan Horký 

      Vladimír Pospíšil 

      Ing. Antonín Prachař 

       

 

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

a ve smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Připomenul ustanovení § 83 odst. 2 zákona o obcích – 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 blízkou, pro fyzickou osobu, nebo 

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

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

Proto se zeptal, zde je mezi nimi zastupitel, který by byl ve střetu zájmů s tímto ustanovením ve 

vztahu k dnes projednávaným věcem. 

 

p. Zácha 

Vyjádřil se k bodu 3.3.5, jedná se o majetkoprávní záležitost lokality U Hvězdárny. Necítí se být ve 

střetu zájmů, avšak u některých zastupitelů tak může být vnímán, proto zde učinil prohlášení, že se 

necítí být ve střetu zájmů a bude i pro tento materiál hlasovat. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, informoval, že místnost zasedání zastupitelstva města je snímána 

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

z jednání. 

Konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Omluveni jsou p. Prachař, p. Pospíšil, p. Horký a p. 

Galeta, dosud jsou nepřítomni p. Schenk a p. Trhlík. Je tedy přítomno 29 zastupitelů, což je 

nadpoloviční většina, proto je zastupitelstvo schopno se právoplatně usnášet. 

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 7.12.2020 je vyložený u zapisovatelky, 

pokud k němu nebudou vzneseny námitky, bude považován za schválený. 

 

Dle Jednacího řádu ZM článku 8 písm. c1) byl program rozšířen o body: 1.1-Personální záležitosti, 

3.1.6-Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  - pozemků v k.ú. Přerov, 3.6.1-

změna přílohy č. 1 - Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. 

etapa“, 6.2- přílohy č. 1-4 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienických 

zařízení a šaten – zimní stadion“ 
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Zeptal se, zda má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 17. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova.  

 

Mgr. Netopilová 

Za jejich klub podala návrh na změnu programu – stáhnout bod 3.1.6 Záměr města Přerova – směna 

nemovitých věcí…pro realizaci stavby propojení komunikace ulice Kopaniny a Lipnická přes 

Výstaviště. Tento materiál není možné projednat, kdy nebyl projednán ani Radou města, ani 

majetkovou komisí, ani dalšími orgány, jako je koordinační skupina, není známo stanovisko odboru 

majetku, právní stanovisko. Materiál vlastně skrývá, co je jeho podstatou, a to je skrytý prodej. Jsou 

přesvědčeni, že opravdu nejde o směnu pozemků, ale o skrytý prodej, a je to předpoklad k tomu, podat 

podnět k některému z orgánů, které jsou oprávněny konat kontrolu nad takovýmito transakcemi. 

Dále je zjevný nepoměr směnovaných pozemků nejenom velikostně, ale také hodnotou území. Jde o 

výměnu tzv. ostatní plochy za ornou půdu, nebo většinou za ornou půdu ve velmi lukrativních 

lokalitách. Zeptala se, proč na takovéto pozemky, pokud se jich město chce zbavit, nemyslí si, že je to 

nejlepší varianta, proč se nevypíše výběrové řízení. Dále pozemek, který patří Emosu a nabízí ho 

městu, který je v chráněném území, blízko cyklostezky Žebračka, ho město skutečně nepotřebuje. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Vrátil se k tomu, že návrh Mgr. Netopilové je stáhnout bod 3.1.6 a nemyslí si, že by se teď měli 

pouštět do diskuse. 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Netopilové: 14 pro, 5 proti, 10 se zdrželo, 4 omluveni, 2 nepřítomni 

 

Za ověřovatele navrhl Ing. Bohumíra Střelce a Mgr. Michala Stoupu, kteří s návrhem souhlasili. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 26 pro, 3 se zdrželi, 4 omluveni, 2 nepřítomni  

 

 

654/17/1/2021 Zahájení, schválení programu 17. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 8. února 2021, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce a Mgr. Michala Stoupu za ověřovatele zápisu 17. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

655/17/1/2021 Personální záležitosti 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vzdání se funkce náměstka primátora statutárního města Přerova Michala 

Záchy DiS., 

 

2. určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),    

ve znění pozdějších předpisů, 4 dlouhodobě uvolněné členy Zastupitelstva města Přerova,      

tj. primátora, 2 náměstky a 1 dlouhodobě uvolněného radního, 

 

3. volí veřejným hlasováním neuvolněného člena Rady města Přerova Michala Záchu, DiS; 
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4. svěřuje neuvolněnému členu Rady města Přerova Michalu Záchovi, DiS úkoly v následujících 

oblastech samostatné působnosti: záležitosti správy majetku a komunálních služeb, 

majetkoprávní záležitosti vč. nájmů bytů ve vlastnictví města, 

 

5. určuje v souladu s §104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, náměstka primátora Mgr. Petra Koubu zastupování primátora 

statutárního města Přerov v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává 

funkci. 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Nedokáže si představit, že p. Zácha povede 2 odbory, jeden zde ve městě Přerově – odbor majetku a 

druhý na kraji. Pracovní pozice je opravdu vytížená. Předpokládal, že navrhne místo sebe někoho 

jiného, myslí si, že post na kraji je jeho prioritou. Proto tento materiál nemohou podpořit. 

 

p. Tomaníková 

Chápe, že náměstek hejtmana je vyšší funkce a má více starostí, ale zřejmě na funkci náměstka 

primátora ubylo práce. Pokud došlo ke snížení majetku a je tam méně práce, tak proč se rozdělila 

doprava zvlášť a majetek zvlášť, proč by se to nemohlo sloučit 

 

Ing. Vrána 

Kolega Zácha už avizoval na konci minulého roku, že k tomuto rozhodnutí dojde, požádal koaliční 

partnery o trochu času, aby se to technicky mohlo zvládnout. 

Informoval je o tom, že to bude projednáno na dnešním zastupitelstvu, proti jeho rozhodnutí nic nemá, 

a nepředjímal by, zda to zvládne či ne, je to pracovitý člověk. Je důležité, aby odbor fungoval, od toho 

je zde primátor. Pokud by nefungoval, tak bude jeden z prvních, který by s ním na toto téma mluvil. 

Vyzval zastupitele, aby mu dali čas, protože zatím funguje dobře na obou pozicích. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Poděkoval všem kolegům, kteří mají starost o daný odbor, což je jediné kritérium. I když pracoval ve 

dvou funkcích, tak si myslí, že nikdo nepoznal, změnu na připravených materiálech na radu a na 

zastupitelstvo, i dnes je materiálů hodně. Zkušenost posledních dvou měsíců je, že tento systém 

funguje. ODS se postavila čelem slibům a proklamacím, že dnes dají stanovisko, že nejdou cestou 

kumulací funkcí náměstků a navíc, že odmítají finanční ohodnocení personálně p. Záchou. Myslí si, že 

to bude fungovat. 

 

Mgr. Netopilová 

Pan Kouba ji rozhodně neuklidnil, byly to je samé fráze. Transparentní a naprosto logické by bylo, 

kdyby se p. Zácha vzdal své funkce se vším všudy, u jedné zůstal a jednu odevzdal, a kdyby na jeho 

místo nastoupil někdo jiný. Takto je tam příliš mnoho otazníků – není tam tedy žádná práce na odboru 

majetku? Nebo ji dělají všechnu jen úředníci? To je asi pravděpodobnější. Jaké další zájmy jsou v tom, 

že si p. Zácha nechává tuto agendu. Majetek je vždycky zajímavý pro mnohé, třeba i pro ty, kteří stojí 

v pozadí, a pořád ještě vedou přerovskou ODS, ať je to p. Knobloch, nebo p. Kulíšek. 

Pro ni tato odpověď není uspokojivá a připadá jí jako výsměch. Je to v podstatě totéž, jak jednali s p. 

Markem Dostálem, který už není členem ODS, ale hlasuje s nimi, je dál zastupitelem. Pan Zácha 

naoko odchází, ale jistě si to vynahradí nějakým jiným způsobem. Politika se vrací tam, kde byla před  

šesti lety. 

 

p. Tomaníková 

Reagovala na p. Vránu, že nepodcenila práci p. Záchy, ba naopak, pouze konstatovala, jak se to mohlo 

řešit. Kromě toho je to oblast, kde je velký kontakt s občany, proto ji to zarazilo. 

p. Zácha 
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To, co zde padlo, jsou také jen domněnky. Nemůže se nechat napadat tím, jestli jsou tam nějaké 

vedlejší zájmy, nebo spojování se jmény, které zde padly. I to, co padlo ve změně programu, to jsou 

silná slova kolegyně Netopilové. 

Nevzdává se města Přerova, opouští placenou funkci náměstka primátora, opouští post statutárního 

zástupce primátora města Přerova. Agendu odboru majetku a správy komunálních služeb dělal v letech 

2010-2014, nyní od roku 2018. Materiály, které byly předkládány, byly s plnou péčí a pílí. Je na 

každém, jak k práci přistupuje. Ve městě Přerově se narodil a žije zde. Po krajských volbách dostal do 

vínku odboru dopravy a sportu a opět to bere, že je to ve prospěch města Přerova. Práce za poslední 2 

měsíce na krajské úrovni o tom svědčí a bude zastupitele na dalších jednáních o tom informovat. 

Je to práce s občany a pro občany. Pro město Přerov pracuje dlouhodobě od r. 2010, ať to bylo 

v koaličních řadách nebo v opozičních řadách. Je pouze jeho rozhodnutí, že je zvyklý pracovat od rána 

do večera. Za sebou má řadu úspěšných projektů, ať to bylo protipovodňové opatření - zídka nábř. E. 

Beneše. Projektů byla celá řada, čeká je spousta práce. Své rozhodnutí diskutoval uvnitř koaličního 

klubu a dnes předkládaný materiál je vyústěním proběhnutých jednání. Má okolo sebe vytvořený tým 

dobře spolupracujících kolegů z odboru majetku. Rozhodnutí udělal z toho důvodu, aby nebyl souběh 

placených funkcí a nemusel o sobě číst články v novinách, jako v dnešní MF Dnes. 

Chce zastupitele přesvědčit o tom, že práci na odboru majetku i nadále bude vykonávat s péčí řádného 

hospodáře a pílí, která je mu vlastní. 

 

p. Pospíšilík 

Je přesvědčený, že je opravdu pracovitý člověk, ale myslí si, že vnitřně musí vědět, že plnohodnotně 

vykonávat 2 funkce, je nereálné. Myslel si, že z ODS přistane nějaké jméno. Copak není nikdo z ODS, 

kdo by byl schopen p. Záchu nahradit? 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Již řekl, že pracovní vytížení p. Záchy je veliké, je to jeho osobní rozhodnutí, že chce stíhat obě 

funkce. Spekulace, že přenáší práci na úředníky, jsou liché. 

Jako politik ODS a možná budoucí statutár se ohradil, protože politika SpP se opravdu navrátila do 

známých vod. Strašně ho to mrzí, protože se zdálo, že mohou najít společnou řeč v mnoha bodech, 

které se v poslední době projednávaly, ale je tu zpět zášť, nenávist, spekulace, urážky, nepodložená 

tvrzení, která se pohybují na trestně právní rovině. 

Jediným kritériem této personální rošády je jediné zhodnocení ve volbách. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

Zeptala se, zda v čele města bude jen p. primátor, p. náměstek a paní náměstkyně. To znamená, že 

náměstek pro tyto záležitosti, které má na starosti p. Zácha, že tato funkce je tedy zbytečná. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Návrh zní, že p. Zácha bude mít v kompetenci záležitosti správy majetku a komunálních služeb i v roli 

radního. 

 

p. Zácha 

Odpověděl p. Pospíšilíkovi, že personální politika je záležitostí jejich místního sdružení, a také mají 

kádrové rezervy. Diskutovali to uvnitř klubu i s členskou základnou. 

Odpověděl p. Vránové, že nechce brát 2 platy. Kdyby zůstal neuvolněným náměstkem, tak by to bylo 

o úplně jiné výši odměny, kterou nechce pobírat. Práce ho baví, a chce v tomto volebním období 

dodělat rozdělané projekty ve spolupráci s kolegy ze zastupitelstva. 

 

Mgr. Netopilová 

Ohradila se vůči slovům p. Kouby. Myslí si, že kritika je kritika, a že nenávist je nenávist. Pro ni je 

podstatné, že oblastní radu ODS v tomto regionu, vedou kromě jiných, p. Knobloch a p. Kulíšek. 

Vždycky je pro ni zajímavé, že lidé, kteří zde nesedí, kteří nejsou na volebních kandidátkách, tak jsou 

právě na těchto stránkách nebo jinde. 

 

Hlasování: 20 pro, 6 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 4 omluveni 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

656/17/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  16. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí informaci Kontrolního výboru o provedených kontrolách. 

 

2. bere na vědomí informace o činnosti Rady města Přerova (53. schůze Rady města Přerova 

konané dne 17.12.2020, 54. schůze Rady města Přerova konané dne 15.1.2021, 55. schůze 

Rady města Přerova konané dne 27.1.2021). 

 

DISKUSE:  

 

p. Ondrůj 

Vyjádřil se k materiálu projednávaném na radě města dne 27.1.2021, jedná se o schválení vyřazení 

dlouhodobého nehmotného majetku, jde o studii umístění městské knihovny do budovy Čechova 48. 

Zeptal se, zda má město nějakou vizi nebo koncepci, jak dál s knihovnou, když tato studie byla 

vyřazena. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Projekt byl vyřazen z důvodu, protože město tento objekt prodalo. Problém umístění knihovny se stále 

řeší. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

V objektu byla pobočka, co se týká náhrady za zrušenou pobočku, tak v současné době není náhrada. 

Fond byl umístěn přechodně do depozitu v kině Hvězda a hledá se vhodný objekt, který by zlepšil 

stávající stav. Pracují s prostorem bývalé galerie Atrax, kde se vytvořil návrh na zpracování 

odloučeného pracoviště. Projekt zhruba dnes vychází na 2 miliony Kč, takže se hledají prostředky, aby 

se zkvalitnily služby. 

Slíbili v prohlášení, že řeknou alespoň, kterou cestou se dají, a v současné době se řeší všechny 

varianty, tzn. rekonstrukce stávajícího objektu města, zbudování nové knihovny, popřípadě koupí 

budovy, která není ve vlastnictví města a přebudování na knihovnu. 

V současné době má dotační oddělení tento dotační titul k nastudování a je opravdu nasnadě, kterou 

cestou se město vydá, řeší se to. 

 

RSDr. Nekl 

Podal stručnou zprávu o kontrole Kontrolního výboru, která byla z 27.10.2020, je to plnění 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov a 1. FC Viktorie Přerov 

z.s. v oblasti dotačního programu sport určené pro financování celkových nákladů sportovní činnosti 

dětí a mládeže do 18 let. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se na projednávané body radou města – veřejná zakázka Blažkův dům – inovační centrum, 

schválení zadávacích podmínek a zahájení zadávacího řízení. Zajímalo by ji, v čem se liší verze 

materiálů týkajících se této veřejné zakázky. 

Dále se zeptala, čeho se bude týkat personální audit příspěvkových organizací města. Byl odsouhlasen 

prodej bytů na Budovatelů 3, který byl následně stažen, ale Klivarova 4 nikoliv, proto se dotazovala 

proč. Je známo, že komise doporučuje zpracovat bytovou politiku města než se půjde například k těm 

prodejům. 
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primátor Ing. Měřínský 

V zadávacích podmínkách na Blažkův dům došlo ke zjemnění požadovaných kritérií. Bylo navrženo, 

aby firmy, které se budou hlásit na vypracování zakázky, neměly tak vysoké minulé reference, došlo 

k rozšíření seznamu účastníků, kteří se mohou přihlásit. Toto byla podstatná změna zadávacích 

podmínek. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Budovatelů bylo staženo z toho důvodu, protože v domě je několik bytových jednotek ve vlastnictví 

města. Tuší, že ze zastupitelských řad přijde návrh na koncepci bytové politiky. Požádal p. Horkého o 

dokreslení informací ke koncepci bytové politiky, a bude rád, když na tom bude spolupracovat. 

Klivarova ulice byla schválena jako záměrový materiál, protože je tam doprodej poslední bytové 

jednotky. Pokud bude cena znaleckého posudku v souladu  s cenou, kterou bude nájemce ochoten 

zaplatit, tak to bude předloženo do orgánu obce. 

Všechno ostatní, co měli v úmyslu zastupitelstvu předkládat jako majetek určený k prodeji, tak to 

zastavili, a bude se realizovat jen to, co bylo schváleno v dubnu loňského roku. Jsou objednané 

znalecké posudky, které postupně chodí, znalců je málo a nestíhají. Jakmile budou znalecké posudky, 

tak budou předkládat do orgánu obce výběrová řízení a uvidí se, jestli se někdo přihlásí. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Audit příspěvkových organizací pokračuje dále tak, jako proběhl personální audit v KISu, tak 

pokračuje v Sociálních službách města Přerova, Městská knihovna Přerov a Zařízení školního 

stravování. Předmětem výstupu bude analýza činnosti úkolu odpovědnosti a zastupitelnosti pracovních 

pozic, zmapování vytíženosti a efektivity jednotlivých zaměstnanců vzhledem k prováděným 

činnostem, analýza celkového motivačního klimatu, analýza vztahů ve skupině zaměstnanců a analýza 

manažerského potenciálu u vedoucích pracovníků. 

Jde o optimalizaci, ne o to, že by byli nespokojeni s fungováním příspěvkových organizací. 

 

Ing. T. Dostal 

Jako předseda místního výboru v Předmostí informoval o třech bodech, které projednávají. První věcí 

je prodejna Hruška v Předmostí, která v květnu opustí areál Leon centra, z důvodu menší kupní síly a 

pravděpodobně z důvodu vysokého nájemného. 

Druhou věcí je voda, která se objevuje v „Myší díře“ ve směru k objektu komunikace na Lýsky. Mezi 

těmi mosty se voda dostává směrem do Předmostí a teče to do strouhy podél trati směrem k podjezdu 

do Předmostí. Odbor majetku už pracuje, bylo svoláno jednání k nápravě této věci. 

Třetím bodem je tao stezka v Knejzlíkových sadech, kdy se to některým občanům nezdá vhodné, 

estetické umístit zde takové cedulky. Setkali se s panem Pokorným, který je zástupcem spolku 

Predmostenzis a diskutovali o tom. Rodina Knejzlíkova se obrátila se svými výhradami proti tomuto. 

V Komisi pro kulturu a cestovní ruch proběhla diskuse na toto téma.  

 

MUDr. Slováček 

Na minulém zasedání zastupitelstva byl schválen bod, aby se rada města, co nejrychleji, zabývala 

otázkou obslužnosti MAD a bezpečnosti občanů Lýsek docházejících na zastávku za podjezdem. Od té 

doby proběhly 3 rady města Přerova, neví, jestli to přehlédl, nicméně tento bod nikde nenašel. 

Promítl pár fotek, které byly pořízeny 26.12.2020, jak to vypadá v podjezdu v Lýskách. Standardně na 

chodníku parkují automobily stavební firmy, takže se občané ani tak nedostanou na chodník, musí to 

obcházet po vozovce. Jediným výsledkem řešení je, že mu přišel e-mail od uvolněného radního pro 

dopravu, že v dubnu budou v lýseckém podjezdu částečné a úplné uzavírky. To byla jediná reakce na 

připomínku z minula. Proto by ho zajímalo, když v radě byl předložen materiál, aby se rada města 

zabývala podněty vznesenými na 16. zasedání zastupitelstva města s termínem do 29.12.2020, kdy a 

kdo se tímto stavem podjezdu v Lýskách bude zabývat. 

 

p. Ondrůj 

Včera byl v „Myší díře“, je neprůchozí. V komisi se zabývali tao stezkou, dali podnět radě města, aby 

se vytvořila pracovní skupina, která by byla jakýmsi koordinátorem a mediátorem se spolkem 

Predmostenzis, aby se vědělo, co se dál plánuje. 
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uvolněný radní Ing. Navrátil 

K „Myší díře“ uvedl, že proběhlo jednání s investorem i se zhotovitelem, je nějaké řešení, aby se 

opravilo zatrubnění pod podjezdy, aby nedocházelo k zaplavování a následnému zamrazování. 

Co se týká Lýsek, opravdu poslal p. Slováčkovi tabulku s uzavírkami, kde je uveden popis prací, které 

budou probíhat, například, že od 1.3. bude investor chodníky dávat do pořádku. Snažili se společně 

s technickými službami před vánocemi to dát do pořádku, aby průchod byl nějak zajištěn. 

 

p. Pospíšilík 

Vrátil se k „Myší díře“, že pokud se neudělají nějaké větší úpravy, pravděpodobně zprovoznění 

cyklostezky směrem na Kopaniny, tak se tam asi nic nezmění. 

Myslí si, že od vánoc do března je hodně dlouhá doba, úpravy podjezdu v Lýskách se mohly udělat 

hned po vánocích. 

 

MUDr. Slováček 

Reagoval na vyjádření p. Navrátila. Situaci podjezdu spolu řeší od podzimu, od I. etapy uzavírek. Ze 

zoufalství na prosincovém zastupitelstvu přednesl tento bod, protože ho už nenapadalo, jak jinak 

dosáhnout toho, aby se tím někdo zaobíral. Výsledkem celé snahy je, že za další 3 měsíce se 

v Lýskách bude něco dít. Vybídl p. Navrátila, aby občanům Lýsek osobně odprezentoval svůj názor. 

Situace je naprosto neúnosná, pro něj je tristní a tragická. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Když probíhá stavební činnost v podjezdu, tak zhotovitel bude danou situaci dávat do naprostého 

pořádku až ve chvíli, kdy stavební činnost skončí. Během provádění stavební činnosti se město ve 

spolupráci se zhotovitelem snažilo zajistit takové podmínky, aby občané mohli podjezd využívat a 

nebyli nějakým způsobem ohroženi. Očekávat, že během stavby to opraví, aby to v následujících 

dnech zase zničil, je nepochopitelné. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Stezku v Knejzlíkových sadech řeší na úrovni magistrátu, pokud budou mít zájem, tak budou 

informováni. Přečetl ze zápisu schůzky k problematice „Myší díry“, za účasti města, Povodí Moravy, 

správy železnic a všech dalších dotčených subjektů. Dohoda je, že se tato plocha odvodní na úroveň 

předešlých let, avšak jakmile to dovolí počasí. V současné době je lokalita brána jako staveniště a 

občané tam mají zákaz vstupu. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

K podjezdu v Lýskách – jedná se o staveniště, snažili se se zhotovitelem udělat maximum proto, aby 

tam byla bezpečnost zachována. Situace se razantně zlepší od března. Ohradil se proti tomu, že v této 

věci nic nedělá. 

 

p. Pospíšilík 

Zastal se p. Slováčka vůči p. primátorovi i vůči p. Navrátilovi. Osobní automobily tam parkují na 

chodníku i v době, kdy se tam nic neděje. Je to o přístupu stavební firmy, o autoritě p. uvolněného 

radního. 

 

Ing. Hrabina 

Vyjádřil se k podjezdu v Lýskách. Je to o tom, jak silný partner tomu investorovi u každé dané akce je. 

Tady je nasnadě, že město moc sílu nemá, podle toho, jak to v podjezdu vypadá. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Ukončil diskusi a navrhl rozšířit usnesení o bod: ZM bere na vědomí informaci Kontrolního 

výboru o provedených kontrolách. 

 

 

Hlasování o rozšířeném usnesení: 22 pro, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 4 omluveni 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

657/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí z 

majetku statutárního města Přerov – pozemků p.č. 1265/1 a p.č. 1266/1 

v k.ú. Veselíčko u Lipníka n/B. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemků p.č. 1265/1 trvalý travní porost o výměře 2.040 m2 a p.č. 1266/1 trvalý travní porost o 

výměře 3.649 m2 oba v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni 

 

 

658/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerov – pozemku p.č. 356/1 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 356/1 orná půda o výměře 2.075 m2  v k.ú. Újezdec u Přerova z vlastnictví 

statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni 

 

 

659/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2294/2,  jehož 

součástí je budova č.p. 1117, příslušná k části obce Přerov I-Město, 

části p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7, částí pozemku p.č. 2883/1 vše v 

k.ú. Přerov (Trávník 30) 

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

převod pozemku p.č. 2294/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 1.425 m2, jehož součástí je budova  č.p. 

1117, příslušná k části obce Přerov I-Město (Trávník 30), části pozemku p.č. 2294/6 ost. pl., 

manipulační plocha dle geometrického plánu č. 6691-24/2018 označeného jako pozemek p.č. 2294/6 o 

výměře 1.132 m2, pozemku p.č. 2294/7 ost.pl., manipulační plocha o výměře 1.458 m2, se všemi 

součástmi a příslušenstvím, částí pozemku p.č. 2883/1 ost. pl., ost. komunikace dle geometrického 

plánu č. 7151-115/2020 označeného jako pozemek p.č. 2883/251 ost. pl., jiná plocha o výměře 67 m2 a 

jako pozemek p.č. 2883/252 ost.pl., jiná plocha o výměře 3 m2 vše v k.ú. Přerov  z vlastnictví 

statutárního města Přerov za účelem poskytování registrované sociální služby Domovy se zvláštním 

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

předpisů, pro cílovou skupinu osob, které mají chronické duševní onemocnění, osob se stařeckou, 



11 

 

Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto 

onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, osob vyžadujících 

vysokou míru podpory či osob zcela odkázaných na pomoc jiné osoby. 

 

 

DISKUSE:  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Město Přerov počítá ve všech svých koncepcích se zřízením domova se zvláštním režimem pro osoby 

nemocné Alzheimerovou demencí, takže by bylo pro město prospěšné zřídit tento domov se zvláštním 

režimem. 

 

občan – p. Čechál 

Vznesl dotaz k důvodové zprávě – společnost měla někdy požádat o uzavření smlouvy, termín 

nestihla, proto se dělají další materiály a bude druhé kolo jednání, je tam zmiňován termín 25.6.2021, 

tento termín ještě neuplynul, proto jestli se tam nestala chyba. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Chyba tam není a citoval část důvodové zprávy.  

 

primátor Ing. Měřínský 

Oni neudělali ten krok, aby město vyzvali k podepsání smlouvy. Pokud by město vyzvali, tak do 

25.6.2021 by musela být podepsána smlouva. Ale společnost už město nevyzvala k podepsání 

smlouvy, tím pádem se smluvní vztah města uzavřel, a proto se to musí projednat znovu na 

zastupitelstvu tímto způsobem. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni 

 

 

660/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci z 

majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 805/6 v k.ú. 

Dluhonice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 

ovocný sad o výměře cca 25 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví žadatele 1 specifikovaného v důvodové zprávě. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 805/6 

ovocný sad o výměře cca 200 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do 

vlastnictví žadatele 2 specifikovaného v důvodové zprávě. 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni 
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661/17/3/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově“ 

Materiál společně předložili, jakou písemnou předlohu, Ing. Petr Měřínský, primátor a Ing. Bohumír 

Střelec, radní. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 604/16/3/2020 kterým byl schválen původní záměr zadat veřejnou zakázku        

na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově“. 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Modernizace systému sběru 

odpadů v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu:  

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  

3725 520 Využívání a zneškodňování 

 komunálních odpadů (EKO-KOM) 

5 000,0 - 1 000,0 4 000,0 

3725 520 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5200563 

 – Modernizace systému sběru 

 odpadů v Přerově (EKO-KOM)) 

10 500,0 * + 1 000,0 11 500,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál jednoznačně doporučil k schválení, jedná se o obdobu materiálu, který již 

prošel zastupitelstvem. Myslí si, že nárůst finančních prostředků o milion Kč je v tomto případě 

odůvodnitelný. Stále se zde počítá s dotací ve výši 85%. Tento materiál podporuje. 

 

p. Pospíšilík 

Je dobře, že město a technické služby se snaží podporovat třídění komunálního odpadu. Zeptal se Ing. 

Střelce, jestli se plánuje přes EKO-KOM nějaká sběrná nádoba na biologický odpad, která by byla 

hermeticky uzavřena, do které by bylo možno soustřeďovat domácí biologický odpad, který by bylo 

možno kompostovat. 

 

Ing. Střelec 

Zatím takové nádoby neplánují a po konzultaci s ostatními kolegy z technických služeb a ze 

svozových firem neplánují pořizování těchto nádob, protože se zatím na trhu v ČR ještě neobjevují. 

Plánuje se posílení nádob do zástavby, protože ne všichni občané využili projektu, který byl v r. 2014 

a 2015, aby si tyto nádoby pořídili, takže se doplňují. Ale hermeticky uzavřené nádoby neplánují. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Biologický odpad generuje plyny, které se rozpínají, tzn., pokud by nádoba byla hermeticky uzavřena 

by z nich byla v podstatě výbušná zařízení. Hermeticky uzavřené nádoby se na toto nedělají, není mu 

to známo. 
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p. Pospíšilík 

Jedná se mu o nádoby do 5 až 6 litrů, která mají být do domácností, je to na trhu, nějakou koupí a 

dovoze ji p. Střelcovi. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 4 omluveni 

 

 

662/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  - 

pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení komunikace 

ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části 

p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1328 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře 

cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 233 m2, části pozemku p.č. 

6752/39 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 všechny v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město za část 

p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 9100 m2, část p.č. 6820/20 orná půda o výměře cca 620 

m2, část p.č. 6820/21 orná půda o výměře  cca 600 m2,  část p.č. 6820/22 orná půda o výměře 

cca 600 m2 vše v k.ú. Přerov a pozemek p.č. 5156/49 orná půda o výměře 7405 m2 vše v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova  s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků. 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části 

p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1728 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha 

o výměře cca 15 m2, části pozemku p.č. 6752/6 ostatní plocha o výměře cca 312 m2, části 

pozemku p.č. 6752/76 ostatní plocha o výměře 11 m2, části pozemku p.č. 6752/35 ostatní 

plocha o výměře cca 112 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 

ostatní plocha o výměře 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6749/16 

ostatní plocha o výměře 593 m2, části pozemku p.č. 6749/7 zastavěná plocha o výměře cca 4 

m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře 176 m2 

všechny v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město za část p.č. 6820/1 orná půda o výměře cca 1100 

m2, část p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 5800 m2, část p.č. 6820/20 orná půda o výměře 

cca 750 m2, část p.č. 6820/21 orná půda o výměře  800 m2,  část p.č. 6820/22 orná půda o 

výměře cca 2000 m2 a část p.č. 6824/13 orná půda o výměře cca 220 m2 vše v k.ú. Přerov ve 

vlastnictví statutárního města Přerova  s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

3. nepřijalo návrh usnesení schválit záměr statutárního města Přerova - směnu pozemků - části 

p.č. 6750/1 ostatní plocha o výměře cca 770 m2, části p.č. 6752/97 ostatní plocha o výměře 

cca 33 m2, části p.č. 6752/45 ostatní plocha o výměře 1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní 

plocha o výměře cca 29 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 6752/75 

ostatní plocha o výměře cca 283 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku p.č. 

6749/16 ostatní plocha o výměře cca 593 m2, spoluvlastnického podílu id 1/2 části pozemku 

p.č. 6747/1 ostatní plocha o výměře cca 176 m2 a pozemku p.č. 6752/93 orná půda o výměře 

1198 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se 

sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město za část pozemku p.č. 2580/4 orná půda o výměře 

20100 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova s doplatkem rozdílu cen 

směňovaných pozemků. 
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DISKUSE:  

 

Mgr. Netopilová 

Podala protinávrh: ZM neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí 

atd… ve všech bodech a ukládá Radě města, aby do příštího zasedání zastupitelstva připravila 

nový materiál s jiným řešením, co se týče převodu majetku nebo finančním řešením.  

Znovu zopakovala důvody, proč materiál nemohou přijmout a mělo by o něm znovu zapřemýšlet 

zastupitelstvo jako celek. Město není v roli nějakých prosebníků, např. firma Norsol cestu potřebuje. 

Tato směna není směnou, je to spíš prodej se směnou. Udělali si tabulku, ze které vyplývá, že směna 

těchto pozemků vypadá asi  tak, že město do toho v některých těch částech dává např. 11x víc své 

půdy. V jiné části pozemků dává město 3,3x víc, jinde 4,3x víc. Směňuje se či lépe řečeno prodává se 

většinou půda, která je orná a dostane se za ni tzv. ostatní plochu, tedy méně hodnotné pozemky. 

Pozemky mezi cyklistickou cestou Žebračka a sídlem Emosu jsou pro město naprosto bezcenné, je 

tam ochranné pásmo, stejně se tam nic s tím nedá dělat, ať se to týká jakéhokoliv majitele. Věc nebyla 

vyjednaná ani na radě, ani v majetkové komisi, ani v koordinační skupině. V materiálu nelze přečíst 

stanovisko někoho odpovědného. Materiál je jen popisem transakcí a je pod ním podepsaný jen p. 

Zácha, což nesvědčí o zodpovědné práci, materiál vypracoval vedoucí odboru p. Dohnal. Jak může 

zastupitelstvo takový materiál rozhodovat, to ještě na něj byly 2 dny, zveřejněn byl 5.2. 

Proč se město míní zbavit pozemků, které jsou snad posledními, nějak lukrativními pozemky. Proč na 

takové pozemky město nevypíše výběrové řízení, jak by to udělal každý zodpovědný hospodář. 

Nemohou toto přijmout. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že materiál byl nahrán v souladu s jednacím řádem a o jeho přijetí bude rozhodovat 

zastupitelstvo města. 

 

Ing. Hrabina 

Návrh tohoto materiálu je poněkud nešťastný. Už před rokem se o toto zajímal a má informace z obou 

stran. Pokud jsou v materiálu nějaké pochybnosti, jak uvedla p. Netopilová, tak by se zastupitelé měli 

zamyslet a posoudit materiál trochu z jiného hlediska. Ví, že obě dvě firmy mají zájem cestu udělat. 

Nechápe předložený materiál, proč se nevytáhne daná částka, která je vypracována odhadcem, která je 

zaměřena geodetem a je naprosto jasné, jaké pozemky by za dané peníze město koupilo. Myslí si, že 

snaha obou firem a města by měla být stejná, aby komunikace proběhla. Jednalo se při výkupu o 8 

milionech Kč. Cesta, komunikace je pro občany města a nevěří, že by se nenašlo 8 milionů Kč na 

výkup pozemků tak, aby celá transakce byla naprosto jasná, čistá. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že se p. Hrabina mýlí, není to materiál rady města. 

 

občan – p. Čechál 

Směna by měla být rovnovážná. Zde jde o směnu pozemků jen názvem, ve skutečnosti se město má 

vzdát mnohonásobně více svých pozemků a nabýt jich daleko méně. Rozdíl má být vyrovnán 

v penězích, ale ne tak, že by mělo být transparentní výběrové řízení o tom, kdo na pozemcích bude 

hospodařit, případně stavět. Někdo využil situace a může nabýt pozemky za tabulkové ceny bez 

nutnosti konkurence. Město je velmi špatným nakupujícím i prodávajícím. Často je v těchto případech  

bito, protože musí dopředu schválit záměr, pak musí schválit příslušnou transakci, smlouvy a mezitím 

subjekty mohou daleko rychleji reagovat. Když už město má pozemky, tak by k nim mělo přistupovat 

jako správný hospodář. Varoval zastupitele, aby k tomuto dali souhlas. V této situaci není město v roli 

prosebníka, je svrchovaným pánem nad svým záměrem. 

Celý materiál je tak trochu cinklý, označuje se jako směna, ale ve skutečnosti nejde o směnu, pozemky 

jsou daleko větší, než které by mohly být.  

 

Ing. Vrána 

Částí jednání, která probíhala se společnostmi Emos a Norsol, se účastnil. Výsledkem jednání bylo 

několik úvah. Zopakoval, v jaké je to fázi. Město do toho vstupuje z důvodu, že podporuje 
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podnikatele, což dokazuje tím, že buduje první etapu. Druhou etapou je propojení Lipnické a 

Kopaniny, což by mělo ulevit dopravě v určitých částech města, zejména v oblasti Velké Dlážky. 

Poděkoval kolegu Záchovi, že předložil tento materiál, ale nemůže se teď ztotožnit s principem této 

směny. Nezpochybňuje jednotkové ceny, ale poměr pozemků, které by se směňovaly, byť s doplatkem 

dle znaleckého posudku, by byl rád, kdyby se na tom ještě zapracovalo a zkusilo se najít vhodné 

řešení. Ale šel by touto cestou, protože pokud už se začala budovat první etapa, tak propoj by tam měl 

být, a je to klíčové pro obyvatele této části města. 

Avizoval, že v tuto chvíli se zdrží hlasování, ale bude se samozřejmě snažit, aby se našla cesta, jak to 

dál řešit. 

 

Ing. Galeta 

Poděkoval p. Netopilové a p. Čechálovi, kteří velice pěkně vysvětlili, oč zde jde. Jde tady o 

nevýhodný kšeft. Je potřeba to znovu přehodnotit, protože materiál tak, jak je připravený, hodnotí jako 

vágní. Za SPD sdělil, že nemohou tento materiál schválit. 

 

p. Pospíšilík 

Jejich klub výstavbu propojení Lipnická – Kopaniny dlouhodobě podporuje, protože si myslí, že je to 

výhodné pro obě dvě strany, jak pro občany, tak pro firmy, které v oblasti působí a dávají lidem práci. 

Problémem je to, že na zastupitelstvu přistál takovýto materiál. Myslí si, že město vyvádí lukrativní 

pozemky pro výstavbu rodinných domů, i když je to za úplatu. Myslí si, že by město mělo tyto 

pozemky nabídnout v nějaké soutěži. Tento materiál poškozuje město i druhou stranu. 

Tento materiál také nepodporují. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil zastupitele, že nakládání s nemovitým majetkem města je v kompetenci zastupitelstva 

města, takže není možné tady tvrdit, že někdo něco vyvádí. Zde je nějaký návrh, který zastupitelstvo 

přijme nebo ne, nebo bude mít jiný návrh. 

 

Mgr. Netopilová 

Zdůraznila, že samozřejmě podporují výstavbu této silnice. Ale jak už tu bylo několikrát řečeno, 

lukrativní pozemky by si město mělo nechat pro výběrová řízení, toto zavání podvodem. Pokud 

v úvodu zasedání mluvila o podání podnětu ať už na ÚHOZ nebo někam jinam, tak to myslí vážně. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Většina ze zastupitelů říká, že to není směna s doplatkem, jako navrhovatel říká, že tomu tak není a je 

to směna pozemků s doplatkem ceny. Je to výsledek několika desítek jednání za poslední roky. 

Všichni podporují dostavbu této komunikace, která nezačne, dokud nebudou dořešeny majetkoprávní 

vztahy. Ani první etapa nezačne, dokud tyto majetkoprávní vztahy nebudou dořešeny. Pokud si občan 

myslí, že je to cinklý materiál, tak ať koná. Město jedná s dvěma serózními partnery, kteří ve městě 

něco dokázali. Jak řekl p. primátor, tento materiál nepředkládá rada města, neprošlo to koordinační 

komisí. Materiál dal na stůl z toho důvodu, pokud by byl schválen, tak následně to bude projednáno ve 

všech dotčených komisí a koordinační skupině. Dále by doputovaly ostré směnné smlouvy sem do 

zastupitelstva, které by mělo právo definitivně rozhodnout o této směně s doplatkem. Pokud by tak 

v dubnu učinilo, mohla by se rozjet stavba propoje. Pravděpodobně bude vybrán dodavatel první 

etapy. Pokud by to zastupitelstvo v dubnu neschválilo, tak by se vše vrátilo na začátek celého procesu. 

Materiál byl zpracován na základě více jak ročního jednání s plnou odpovědností a vědomostí znalosti 

problému a v dobré víře, že pokud se tyto pozemky smění, tak se získají i finance, které na dostavbu 

dalších dvou etap propojovací komunikace. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Potvrdila, že opravdu na příští radu jde materiál, kde už je vysoutěžený dodavatel, ale nezačne se 

stavět na cizím pozemku, i když město má právo stavby. Když se to dnes neschválí, tak se stavba 

oddálí. Rozpočtovaná částka na tuto komunikaci je 60 milionů Kč. 

Není sice pro tuto konkrétní směnu, ale pro směnu byť za jiné pozemky třeba v menší míře, tak by pro 

to hlasovala. 
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Ing. Hrabina 

Ohradil se proti tomu, že nikdo nenazval obě firmy ani gaunery, nebo že by špatně vystupovaly nebo 

jednaly. S tímto návrhem na směnu přišlo město, protože nechtělo zaplatit výkupní cenu pozemků. 

Tyto firmy jsou stabilní v Přerově, jsou to velké firmy s kvalitním vedením. Jeho názor je, že cestu je 

potřeba, co nejdříve postavit, ale čistě, s čistým stolem. Vyzval, aby zastupitelé nebyli stavěni ke zdi, 

aby se to řešilo tak, jak se to má řešit, pozemky vykoupit a začít okamžitě stavět cestu. 

 

p. Ondrůj 

Zastal se kolegyně Netopilové, nikoho tady neočerňovala, žádnou firmu nejmenovala, pouze 

poukázala na tento materiál a nevýhodnost těchto směn. 

 

p. Pospíšilík 

Zopakoval to, co řekl p. Hrabina. Firmy jsou slušné a poctivé, mají ve městě dlouhou pozitivní 

historii. 

 

neuvolněný radní Zácha 

V letech 2010-2014 existoval program podpory technické infrastruktury, který se v minulém volebním 

období zrušil. 

Už zde avizoval, že doplatek od jedné protistrany je 14,4 milionů Kč, druhá strana 9,2 milionu Kč. 

Byly by to finanční prostředky, které chybí na dostavbu této komunikace, druhé a třetí etapy. Na 

základě věcí, které zde padly – trestní rovina, materiál je cinklý, někdo z toho má prospěch. Tady se to 

týká pravděpodobně jeho osoby, kolegů z vedení odboru majetku, tak se to pravděpodobně týká i těch 

dvou protistran, když bylo řečeno, že materiál je cinklý. Pokud se materiál neprohlasuje, není pravdou, 

že padá. Sdělil, že osobně z toho nemá žádný profit, žádné benefity, ani mu nebylo nic slíbeno. 

Podle toho, jak hlasování dopadne, budou dále jednat s majiteli pozemků uvnitř areálu bývalého 

Výstaviště, a předloží to dál do orgánů obce. 

 

MUDr. Slováček 

Z toho, co vyslechl, tak ani p. náměstkyně není ztotožněná s touto směnou těchto konkrétních 

pozemků v tomto rozsahu, p. zastupitel Vrána mluvil v podstatě stejně. Pokud se to připravovalo víc 

než rok, tak mu tam chybí vyjádření koordinační skupiny, Finančního výboru apod., jiných orgánů 

města. Je bezpochyby, že když bylo řečeno, že když se materiál neschválí, nebude zahájena stavba, tak 

opravdu jsou tlačeni do kouta. I on tyto firmy nepovažuje za prospěchářské. Materiál je velmi sporný 

stran toho, aby se opravdu chovali jako řádní hospodáři. Materiál v tomto stavu nemůže podpořit. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nikdo zastupitele netlačí do kouta, vyzval je ať se rozhodnou podle toho, jestli budou jednat s péčí 

řádného hospodáře. Také nebude hlasovat pro tento materiál. 

 

p. Pospíšilík - faktická 

Požádal primátora, zda by vyhlásil desetiminutovou přestávku a svolal předsedy klubů, aby se mohli o 

materiálu krátce pobavit. 

 

Procedurální hlasování – vyhlášení přestávky: 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali,                  

3 omluveni 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:40 – 16:50 hodin 
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neuvolněný radní Zácha 

Vše si teď vydiskutovali na schůzce předsedů klubů. 

 

 

občan – p. Fikr 

Je jednatelem společnosti Emos spol. s r.o., která platí desítky milionů Kč daní do místního rozpočtu, 

zároveň je prokuristou Emos Property s.r.o. Z dnešního jednání je mu smutno, slyšel, že je podvodník, 

že pletichaří, protože je statutárním zástupcem těchto společností. To, co dnes projednávají, je 

výsledkem dlouhých jednání, nejen o této směně, ale o výstavbě napříč Výstavištěm. Oni vyšli městu 

vstříc tomu, aby mohly být vypořádány majetkové vztahy pod danou cestou. V dané lokalitě už 

investovali cca 440 milionů Kč, zaměstnávají přes 300 lidí. Mrzí ho, že s městem do tohoto jednání 

před 2 lety šli, protože jak zde p. Netopilová řekla, že cestu potřebují, ale měli si ji vybudovat sami 

s partnerem Norsolem a nemuseli zde být nařknuti, že jsou podvodníci. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nic z toho, co se týká podvodů, zde neslyšel. Byly zde určité výhrady ke směně, nicméně nezaznělo 

zde, že by docházelo k nějakému podvodnému jednání ze strany Emosu nebo kohokoliv jiného. 

 

občan – p. Valter 

Je jednatelem společnosti Norsol s.r.o., respektive společnosti WT Wintech a.s. 

Chápe nějaké rozhořčení, jak se ten materiál jeví. Dle jeho názoru by tento materiál potřeboval tak 

jednodenní prezentaci. Celá záležitost se řeší 3 roky, od té doby, kdy investovali do Výstaviště, což je 

od r. 2017. Jejich společnost souhlasila s tím, že přes Výstaviště povede veřejná komunikace, která 

byla v územním plánu. Následné práce a činnosti na její realizaci se účastnila. Na jejich náklady šla 

spousta změn, jak územního plánu, tak geometrického plánu a projektové práce. Plně spolupracovali 

s magistrátem na tom, aby se komunikace zrealizovala. Samozřejmě v průběhu se objevily nové 

skutečnosti, které komunikaci rozšířily a uvedly na úroveň plnohodnotné veřejné komunikace včetně 

cyklostezky a příslušných technologií příslušných parametrů. Z jejich strany nebyl vznesen žádný 

podnět, že by nesouhlasili s tímto záměrem a účastnili se toho, aby komunikaci zrealizovali. 

V průběhu realizace projektové dokumentace aktivně spolupracovali s cílem, aby se komunikace 

dokončila co nejdříve. Společně s firmou Emos Property investovali do sjezdu, který stál 12 milionů 

Kč, jak už říkal p. Fikr. Na tento sjezd naváže komunikace, kterou bude budovat město. Primárně 

komunikace bude sloužit veřejnosti. Kdyby měla sloužit jen pro ně, tak si ji dávno vybudují. Je, jako 

soukromé subjekty, ovlivní rozhodnutí zastupitelů v tom, že v současné době investují do dalších 

projekčních prací, které na tuto komunikaci navazují. Jejich společnost nikdy nespekulovala 

s pozemky a nechce s nimi spekulovat, chovají se jako zodpovědný hospodář. Za 30 let, co zde působí, 

investovali přes 250 milionů Kč, nikdy majetek neprivatizovali, vždycky majetek investovali 

z vlastních prostředků. 

Za firmu Norsol řekl, že ho mrzí, do jaké pozice se to dostalo, ale opravdu jejich záměr je s cílem, aby 

se komunikace co nejrychleji zrealizovala a za co nejnižší náklady. 

 

neuvolněný radní Zácha 

K protinávrhu p. Netopilové doplnil, aby rada do příštího jednání zastupitelstva předložila variantní 

řešení vč. výkupu, směny nebo jiných možností. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 13 pro, 19 se zdrželo, 3 omluveni 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 7 pro, 7 proti, 18 se zdrželo, 3 omluveni 
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663/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova - podílu o velikosti id. 1/7 pozemku p.č. 1188 ostatní plocha o výměře 17 

m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví JUDr. ***, bytem *** za kupní 

cenu v čase a místě obvyklou ve výši 2.940,30 Kč včetně DPH.  

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 

 

 

664/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části  pozemku p.č. 6773/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6773/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. 

Přerov geometrickým plánem č. 7233-174/2020 označené jako pozemek p.č. 6773/5 ost. plocha, jiná 

plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Přerov do vlastnictví Z-E.M.O.S. trading a.s., se sídlem  Za Mlýnem 

1116/54, 750 02 Přerov, IČ 25362194 za kupní cenu v čase a místě obvyklou ve výši 2.904,- Kč 

včetně DPH. 

 

Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali, 3 omluveni 

 

 

665/17/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 1557 a pozemků p.č. 1609/2, p.č. 1629, p.č. 1631, 

p.č. 1632, p.č. 1633, p.č. 1634, p.č. 1635, p.č. 1656 a  p.č. 1667 všechny v 

k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1557, dle geometrického plánu č. 629-234/2020 

označené jako p.č. 1557/2 ostatní plocha o výměře 210 m2, pozemků p.č. 1609/2 orná půda o výměře 

512 m2, p.č. 1629 ostatní plocha o výměře 4050 m2, p.č. 1631 ostatní plocha o výměře 436 m2, p.č. 

1632 ostatní plocha o výměře 634 m2, p.č. 1633 ostatní plocha o výměře 957 m2, p.č. 1634 orná půda 

o výměře 1652 m2, p.č. 1635 ostatní plocha o výměře 1615 m2, p.č. 1656 lesní pozemek o výměře 

1980 m2 a  p.č. 1667 ostatní plocha o výměře 765 m2 všechny v k.ú. Žeravice z majetku statutárního 

města Přerova do majetku spolku Česká společnost ornitologická, se sídlem Praha-Smíchov, Na 

bělidle 252/34, IČ. 49629549 za kupní cenu ve výši 130.000,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. 

Dodání pozemků je osvobozeno od DPH. 

Součástí kupní smlouvy je ujednání smluvních stran o zřízení předkupního práva věcného dle ust. § 

2144 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), kterým Česká společnost ornitologická, se sídlem Praha-

Smíchov, Na bělidle 252/34, IČ: 49629549 jako povinný z předkupního práva zřizuje statutárnímu 

městu Přerov jako předkupníkovi předkupní právo k převáděným pozemkům t.j. části pozemku p.č. 



19 

 

1557, označené v geometrickém plánu č. 629-234/2020 ze dne 5.11.2020 jako pozemek p.č. 1557/2 o 

výměře 210 m2 a pozemkům p.č. 1609/2 o výměře 512 m2, p.č. 1629 o výměře 4050 m2, p.č. 1631 o 

výměře 436 m2, p.č. 1632 o výměře 634 m2, p.č. 1633 o výměře 957 m2, p.č. 1634 o výměře 1652 m2, 

p.č. 1635 o výměře 1615 m2, p.č. 1656 o výměře 1980 m2 a p.č. 1667 o výměře 765 m2 vše v k.ú. 

Žeravice, které spočívá v povinnosti povinného z předkupního práva, případně dalších vlastníků níže 

uvedených nemovitých věcí jako jeho právního nástupců, nabídnout předkupníkovi ke koupi výše 

uvedené pozemky nebo jejich části v případě, že povinný z předkupního práva bude chtít tyto 

pozemky nebo jejich části prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě (koupěchtivému). 

Po přijetí nabídky povinného z předkupního práva předkupníkem bude úplatný převod pozemků nebo 

jejich částí z vlastnictví povinného z předkupního práva do vlastnictví předkupníka realizován na 

základě kupní smlouvy s tím, že kupní cena za každý pozemek se bude rovnat kupní ceně, za kterou 

byl tento pozemek převeden z majetku statutárního města Přerova do majetku České společnosti 

ornitologické; v případě, že předmětem nabídky bude část pozemku, bude se kupní cena rovnat 

poměrné části kupní ceny za tento pozemek. Předkupní právo se zřizuje jako právo věcné ve smyslu 

ust. § 2144 odst. 1 občanského zákoníku a bude vloženo do katastru nemovitostí.Předkupní právo se 

zřizuje bezplatně na dobu neurčitou. Předkupník je povinen přijmout nabídku povinného z 

předkupního práva nejpozději do 6 měsíců ode dne jejího doručení. Nepřijme-li předkupník nabídku 

povinného z předkupního práva do 6 měsíců ode dne jejího doručení, předkupní právo předkupníka ve 

vztahu k nabídce povinného z předkupního práva zanikne. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

666/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 75/1 dle geometrického plánu č. 290-253/2020 

označené novým p.č. 75/20 o výměře 77 m2 v k.ú. Lýsky z majetku statutárního města Přerova do 

majetku pana J*** D*** bytem *** za kupní cenu 29.000,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 

 

 

667/17/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 339 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 339 dle geometrického plánu č. 630-255/2020 

označené novým p.č. 339/2 o výměře 75 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do 

majetku pana M*** T***, bytem *** za kupní cenu 25.600,- Kč včetně DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 
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668/17/3/2021 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 6691/6 v k.ú. Přerov - schválení omezujících 

podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6691/6 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Přerov z 

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

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za následujících podmínek: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 23.000,- Kč. Nebude-li 

nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2  

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

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

trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

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

odst. 1 a 2 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 

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

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

povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

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

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

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní 

pokuty. 

 

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

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

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

převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí 
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nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 

mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá 

plnění, na jejichž úhradu dle smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

 

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky ze smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co si 

splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti 

odstoupení. 

 

11. Nabyvatel se zavazuje realizovat stavbu cyklostezky „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – 

Hranická“, která je součástí veřejně prospěšné stavby „D 1.13 – rekonstrukce silnice I/55 podjezdu 

pod tratí ČD č. 270 v oblasti Předmostí pro zvýšení kapacity komunikace a pro zlepšení podmínek pro 

pěší a cyklisty“ nejpozději do 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. V případě, že k realizaci této stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje se nabyvatel 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 23.000,- Kč za nesplnění tohoto závazku. Tím nejsou dotčena ostatní 

ustanovení odst. 2 a odst. 3. Poruší-li nabyvatel povinnost dle Čl. II odst. 2 smlouvy ve vztahu k 

vybudování cyklostezky „Propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická“, je převodce oprávněn od 

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

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou zřizuje v 

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

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

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

po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

 

DISKUSE:  

 

občan – p. Čechál 

Nezpochybnil materiál a bude rád, když bude přijat. Jeho příspěvek se týká obrovské byrokracie v této 

zemi. Jeho podnět směřoval na primátora města, aby se zeptal pana premiéra, proč stát zatěžuje těmito 

podmínkami město. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zeptal se p. Čechála, proč má potřebu vysvětlovat zastupitelům, o čem hlasují, proč má potřebu 

vysvětlovat občanům města, o čem zastupitelé hlasují. Myslí si, že je to pouze prezentace jeho vlastní 

osoby. 

Podmínky majetkoprávního řešení nejsou dány jen tím, jak rozhoduje vláda, ale je to dáno i zákony 

ČR, které určuje Poslanecká sněmovna. 

 

občan – p. Čechál 

Pokusil se občanům srozumitelnou formou vysvětlit, o co tady jde, že stát zatěžuje převod pozemků 

spoustou různých omezení. 

Samozřejmě využívá toho, že jako občan, má právo se k věci vyjádřit stejně jako další zastupitelé. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Jako vedoucí této diskuse má právo odejmout slovo, pokud se nevyjadřuje k tématu. 

 

Ing. Galeta 

Příspěvky p. Čechála do diskuse jsou věcné, slušné a mají svůj smysl.  
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Smluvní podmínky jsou srozumitelné a podle něj je to naprosto v pořádku. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

669/17/3/2021 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 509/20 v k.ú. Předmostí - schválení 

omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 509/16 ostatní plocha, jiná plocha dle geometrického plánu č. 1304-116/2020 

označené jako pozemek p.č. 509/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – části 

pozemku p.č. 509/16 ostatní plocha, jiná plocha dle geometrického plánu č. 1304-116/2020 

označené jako pozemek p.č. 509/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 79 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za následujících 

podmínek: 

 

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

veřejném zájmu k účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný 

majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani 

přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od 

právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle 

smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

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

ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván ke 

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

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní 

pokutu ve výši 4.500,- Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 

zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek 

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

pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn 

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

 

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

uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí 

převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a 

termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v 

tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta 

uložena opakovaně. 

 

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

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

prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 
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5. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. 

 

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

vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje 

se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 

doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

kontrolovat, zda jsou všechny smluvní povinnosti dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu 

převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele 

se sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve 

lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k 

zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného 

zájmu (viz. Čl. II., odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které 

jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení 

tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit 

peněžitá plnění, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok od data účinnosti 

odstoupení. 

 

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí 

vše, co si splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data 

účinnosti odstoupení.  

 

11. Nabyvatel se zavazuje realizovat stavbu cyklostezky a revitalizace původní účelové 

komunikace  v rámci stavby „Úprava silnice I/47 v místě napojení EMOS“ nejpozději do 5 let 

od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. V 

případě, že k realizaci stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje se nabyvatel za nesplnění tohoto 

závazku zaplatit smluvní pokutu ve výši 4.500,- Kč. Tím nejsou dotčena ostatní ust. odst. 2 a 

odst. 3. Poruší-li nabyvatel povinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy – umístění a realizaci 

stavby cyklostezky a revitalizaci původní komunikace v rámci stavby „Úprava silnice I/47 v 

místě napojení EMOS“, je převodce oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou 

zřizuje v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. 

II. odst. 2 této smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku 

věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a 

nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického 

práva pro nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele 

jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 
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DISKUSE:  

 

občan – p. Čechál 

Zopakoval, že mluvil k věci, čili k danému bodu, takže slova pana primátora, že mu může odejmout 

slovo, jsou nějakým arogantním zastrašováním. 

Říká jasně, že v podstatě město dostane od státu zdarma pozemky, ale ne ke svému obohacení, ale na 

to, aby na nich vybudovalo nějaké komunikace veřejně přístupné. Ve svém příspěvku se pozastavuje 

nad tím, jak hrozně byrokratické tyto podmínky jsou, že vyžadují zavedení nějakých smluvních pokut, 

pravidelných reportů. Myslí si, že není zapotřebí, aby se touto byrokracií úřednictvo zabývalo. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Oznámil jen, jaký je Jednací řád Zastupitelstva města Přerova, nevidí v tom žádné zastrašování. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Sdělil občanovi, že je to byrokracie tohoto státu, ale chápe, že Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, jako majitel tohoto pozemku, má právo si tyto podmínky do budoucí smlouvy ukotvit, 

proto jsou předkládány k projednání do orgánu obce. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Okomentoval, k čemu je to potřeba, aby tam ty podmínky byly. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 

 

 

 

670/17/3/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 563 v k.ú. Újezdec u Přerova - schválení omezujících 

podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 563 ostatní plocha, zeleň v k.ú. Újezdec u Přerova z 

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

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za následujících podmínek: 

 

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

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

ke komerčním či jiným výdělečným účelům (vyjma umístění kontejnerů na odpad a zemědělské 

techniky v období žní dle Čl. III odst. 3 této smlouvy), nelze jej pronajímat ani přenechat do pachtu, 

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

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

 

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

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

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

takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 15 % ceny, kterou 

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

tehdy platného a účinného cenového předpisu. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve 

veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 této smlouvy, anebo bude-li převáděný 

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

pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn od 

smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 
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3. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené v 

odst. 1 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy 

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

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

nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

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

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

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní 

pokuty. 

 

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

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

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

zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá 

plnění, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

 

10. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky z této smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co si 

splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti 

odstoupení.  

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně touto smlouvou zřizuje v 

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

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

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

po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této smlouvy do 

katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni 
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671/17/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona 

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

zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/73 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, se sídlem č.p. 203, 751 16 Želatovice, do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5466/73 v 

k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti AGRAS Želatovice, a.s., IČ: 25360663, se sídlem č.p. 

203, 751 16 Želatovice. 

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hrabina 

Tento pozemek je dotčený jihovýchodní tangentou, která se snad asi nikdy nebude stavět, a pokud by 

se někdy stavěla, tak by se musel znovu pozemek vykupovat, protože by se tímto hlasováním 

předkupního práva zbavili – jsou to 2 dotazy. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Na první otázku odpověděl ano. Na druhou odpověděl, že pokud by tato stavba došla k realizaci, tak 

ano, musela by se řešit majetkoprávní záležitost. Avšak tato stavba v současné době není připravována 

ani městem Přerovem, ani krajským úřadem, ani např. ŘSD, tudíž je povinnost se k danému materiálu 

do 3 měsíců vyjádřit, pokud někdo požádá o stanovisko, zda město využije či nevyužije předkupního 

práva. Jediná záruka tam je, že když by měla být stavba realizována, tak pozemek je územním plánem 

určen pro stavbu této komunikace. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 3 omluveni 

 

 

 

672/17/3/2021 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - části 

pozemku p.č. 5466/13 v k.ú. Přerov a komunikace a veřejného 

osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje nabytí daru do majetku statutárního města Přerova jehož předmětem je část 

pozemku p.č. 5466/13 orná půda o výměře cca 145 m2 v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví *** K*** K***, bytem *** k id ½ a ***A*** N***, bytem *** k id ½. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi *** K*** K***, bytem 

*** a ***A*** N***, bytem *** jako budoucími dárci a statutárním městem Přerov jako 
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budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena po nabytí vlastnického práva ke 

komunikaci a veřejnému osvětlení, které jsou předmětem převodu dle bodu 2. návrhu usnesení 

nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  

 

2. schvaluje úplatný převod komunikace vybudované v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378, p.č. 5466/57, p.č. 5609/3, p.č. 5466/13 

všechny v k.ú. Přerov za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH 

a veřejného osvětlení vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U 

Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/13 všechny v k.ú. Přerov za kupní cenu 

1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, z majetku společnosti AVČ s.r.o., se 

sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do majetku statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, 

Wilsonova 102/12, IČ: 25848984  jako budoucím prodávajícím a statutárním městem Přerov 

jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena po vydání kolaudačního rozhodnutí 

na stavbu „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ a vyhotovení geometrického plánu 

na rozdělení pozemků dotčených stavbou, nejpozději však do 3 let od uzavření budoucí kupní 

smlouvy. 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 3 omluveni 

 

 

673/17/3/2021 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 60/4 a p.č. 60/12 za část 

pozemku p.č. st. 43/2 vše v k.ú. Popovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 60/4 ostatní plocha 

dle geometrického plánu č. 309-6/2020 díl "a" o výměře 142 m2 a části pozemku p.č. 60/12 vodní 

plocha dle geometrického plánu č. 309-6/2020 díl "b" o výměře 41 m2, které se slučují se vznikem 

nového pozemku označeného p.č. 60/14 ostatní plocha o výměře 184 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve 

vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. st. 43/2 zastavěná plocha a nádvoří dle 

geometrického plánu č. 309-6/2020 označené novým p.č. 200 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k.ú. 

Popovice u Přerova ve vlastnictví pana ***M*** H*** bytem *** s doplatkem rozdílu cen pozemků 

ve výši 73.200,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 

 

 

674/17/3/2021 Smlouva o spolupráci – „Bečva Přerov – Protipovodňová ochrana nad 

jezem – I. etapa“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na akci „Bečva 

Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ mezi statutárním městem Přerovem a Povodím 

Moravy, s.p., IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno ve znění dle přílohy. 

 

 

DISKUSE:  

 

p. Ondrůj 

Zeptal se, jak dalece se tato protipovodňová ochrana dotkne lokality U Tenisu, má na mysli rybářskou 

alej, jestli se tam budou kácet některé stromy, nebo jestli tam bude nějaká nová výstavba. 
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primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že ke kácení stromů dojde a bude tam výstavba protipovodňových zídek. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Lokalita od lávky u tenisu kolem přerovského rybníku není součástí těchto protipovodňových 

opatření. 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál probírali na Finančním výboru, tento projekt je velmi smysluplný, materiál jednoznačně 

podpořili a doporučili ke schválení. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Usnesením se schvaluje smlouva, která byla aktualizovaná. 

 

RSDr. Nekl 

Chápe, že protipovodňová opatření kolem rybníka a uvedené části nebudou z estetického hlediska, 

ochrany přírody apod. Je to složitější to tam zabezpečit, ale neví, jestli to pomůže té části Přerova, 

když se voda vyleje do rybníka a pak to poletí dál do města. 

Samozřejmě každý kousek protipovodňové ochrany je vynikající. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Protipovodňových staveb na území města je cca 13, toto jsou další 2 v pořadí, které Povodí Moravy 

vyprojektovalo, povolilo a žádá město o finanční spoluúčast. Nejlepší by bylo kdyby se vyřešilo 

protipovodňové opatření v oblasti Skaličky. 

 

občan – p. Čechál 

Doporučil celý materiál podpořit. Je překvapený, že to zachrání jen částečně, ale aspoň takto. 

Rybářská alej patří mezi jeden z unikátů města Přerova. Úsilím milovníka životního prostředí a 

ekologa Adina Vyhlídky bylo dosaženo, že alej vyhrála cenu „Alej roku“, což je významné ocenění 

pro krajinný prvek na území města Přerova. Vyzval všechny zainteresované, aby tento unikát 

zachránili a pečovali o něj. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 18:00 – 18:15 hodin 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

675/17/4/2021 Rozpočtové opatření č. 23, 24 a 25 

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

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál prošel Finančním výborem, který ho jednoznačně podpořil, jedná se o finanční 

prostředky, které město dostává z různých dotací. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 

 

 

 

676/17/4/2021 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Okomentoval tento i následující materiál dohromady, jedná se o rozpočtová opatření, která se již na 

úrovni výboru a zastupitelstva projednávala v minulém roce, proto se jedná o zopakování a potvrzení 

podpoření těchto materiálů a doufá, že se k tomu i takto postaví zastupitelstvo. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

677/17/4/2021 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se, v důvodové zprávě na str. 1 – stavební úpravy T.G.M. 16 – 2 642 500 Kč – jaké stavební 

úpravy za tuto částku se chystají v příštím roce. 

Potom je tam 2x Blažkův dům, jednou za 270 tisíc Kč bez dalšího nějakého vysvětlení a Blažkův dům 

– inovační centrum 45 tisíc Kč bez nějakého dalšího vysvětlení. 

Požádal o podrobnou informaci, o co se jedná. 
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primátor Ing. Měřínský 

Jedná se o výdaje, které byly již obsaženy v rozpočtu 2020, nebyly čerpány, jsou zpravidla podloženy 

uzavřenou smlouvou, objednávkou, či probíhá výběrové řízení. To už jsou jednou schválená 

rozpočtová opatření, které jsou v případě T.G.M. 16 na soutěžní dialog a u Blažkova domu, je to 

zřejmě také nějaká projektová dokumentace, nebo náklady na smluvní zastoupení externího 

administrátora. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

V tomto rozpočtovém opatření se jedná o provozní výdaje, které už jednou zastupitelé schválili, a 

zůstaly nevyčerpány v r. 2020 a převádí se do rozpočtu 2021. 

 

Ing. Hrabina 

U T.G.M. 16 jsou napsány stavební úpravy, což nejsou provozní výdaje. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

To je pouze název akce, ona se tak jmenuje. 

 

 

Hlasování: 24 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

678/17/4/2021 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál doporučil Finanční výbor jednomyslně ke schválení. Jedná se o nová rozpočtová 

opatření, kde nejzajímavější položkou je položka 24 milionů Kč na úpravu hygienických zařízení a 

šaten na zimním stadionu. Nikdo neměl proti tomuto materiálu žádné námitky. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se na dofinancování T.G.M. 16, tzn. navýšení 12 milionů Kč. Jak byla stanovena 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky, když je potřeba dofinancování. A zajímá ji, zda si vedení 

města uvědomuje, že pokud by hodnota zakázky byla stanovena tak, jako nyní, tedy s vyšší cenou, 

jestli by ji někteří zastupitelé a radní schválili. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zastupitelé mají pořád možnost odmítnout toto navýšení. Hodnota zakázky byla stanovena po 

konzultaci s externím administrátorem. Není řečeno, že navýšení bude odpovídat tomu, jaká bude 

potom konečná hodnota zakázky. 

 

občan – p. Čechál 

Nechce rozporovat potřebu částky 12 milionů Kč, ale začalo docházet na jejich slova. Když se 

schvaloval materiál T.G.M. 16, tak řada zastupitelů z SpP i z tehdejší Prosperity, mluvila o tom, že ta 

čísla jsou dost nízká, že pravděpodobně dojde k navýšení nákladů. Teď je první krok – z 8 milionů Kč 

je 20 milionů Kč, jak to bude dál? 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dál to bude tak, že zastupitelstvo města bude schvalovat projektovou dokumentaci, která bude vítězem 

soutěžního dialogu. 
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občan – p. Čechál 

Nemyslel dál, že bude schvalována projektová dokumentace a vítěz výběrové soutěže. Ale jestli je 

známo to, že budou navýšeny další náklady se stavbou a jejím zprovozněním spojené, protože se 

opozice tehdy, a oprávněně, domnívala, že od začátku řečená čísla byla hodně nízká. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zastupitelstvo má pořád možnost odmítnout tuto zakázku. 

 

MUDr. Slováček 

S ohledem na probíhající diskusi a na to, že jsou tam i jiné investiční akce, které by rádi podpořili, tak 

podal protinávrh: bod posílení rozpočtu na projektovou dokumentaci T.G.M. 16 o 12 milionů Kč 

hlasovat zvlášť 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Slováčka: 12 pro, 11proti, 9 se zdrželo, 3 omluveni 

 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 5 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

 

679/17/4/2021 Záměr přijetí úvěru  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč se 

splatností 15 let na financování akcí nad 500 tis. Kč schválených Zastupitelstvem města Přerova          

v letech 2021-2022. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál prošel na Finančním výboru podrobnou diskusí. Ocenil, že se paní náměstkyně opětovně FV 

účastnila, aby vysvětlila a ozřejmila všechny okolnosti možného úvěru, také odpověděla na dotazy 

členů výboru. Myslí si, že teď je aktuálně velmi vhodná doba si vzít investiční úvěr, protože hrozí, že 

úroková sazba určitě nebude klesat. Tento úvěr nebude „projeden“, ale bude směřovat na akce nad 500 

tisíc Kč, respektive většinou na rekonstrukci T.G.M. 16. Oceňuje, pokud se podaří nastavit taková 

kritéria, aby některá z bank tato kritéria akceptovala, jsou velmi přísná. Paní náměstkyně je 

informovala, že už proběhlo nějaké neformální poptávání a bylo zjištěno, že na takový úvěr může 

v aktuální situaci město dosáhnout. Proto on i celý FV tento materiál podporují. 

 

Ing. Hrabina 

Nesouhlasí s předřečníkem, že úvěr nebude projeden. Z jeho pohledu oprava sídla magistrátu je v této 

době nepodstatná věc. Když se pořizovala tato nemovitost, tak z vedení města byla informace, že 

opravy nepřesáhnou 110 milionů Kč. Jeho názor je, že úvěr ve výši 150 milionů Kč za 3 roky dojde, 

budova nebude opravená, a pak se bude znovu přemýšlet, zda vzít nový úvěr na dofinancování oprav 

nebo, co s tou budovou bude dál. Znovu zdůraznil, že jeho odhad na opravu této budovy bude 350 

milionů Kč. Nemůže úvěr pro tuto akci podpořit. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Na příštím zasedání zastupitelstva budou informovat, jak dopadlo výběrové řízení, takže o těch 

nákladech si zde jistě promluví. 

 

p. Pospíšilík 

Souhlasil s kolegy, že doba na vzetí si úvěru je opravdu dobrá, ale souhlasí také s tím, že tyto peníze 

budou projedeny. Kdyby se tyto peníze investovaly do bydlení, do dopravních staveb, do průmyslové 
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zóny atd., tak by nebyl proti a pro tento materiál by ruku zvedl. Tyto peníze se zainvestují do majetku, 

které město nepotřebuje, to samé je investice 40 milionů Kč do Blažkova domu. Neřeší to největší 

problémy, které město má. K tomuto úvěru je potřeba ještě přičíst dividendy ze společností Teplo 

Přerov a.s. a z Technických služeb města Přerova, spol. s r.o. 

Pro tento materiál nemůže jejich klub hlasovat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Pro něj je oživení centra města jednou z nejdůležitějších věcí. 

 

Ing. Symerský 

Nerozporoval výhodnost úrokových sazeb v současnosti, nicméně materiál nemůže podpořit z důvodu 

nejistoty budoucích příjmů, aby město bylo schopno dostát svých závazků. 

 

Ing. Vrána 

Je rád, že se aspoň s opozicí shodli na tom, že by si město úvěr mělo vzít, samozřejmě nečeká, že 

budou ve 100% shodě, že opozice nebude souhlasit s tím, na co úvěr použít. 

Podobná situace s problematikou centra už je i v Olomouci, kdy obchodníci se stahují do obchodního 

centra Šantovka. Změna zde je, centrum nebude bývat takové, jako bývalo. 

Inovační centrum, podpora podnikatelů je také smysluplný projekt. Připomenul, když v r. 2014 přišlo 

ANO na radnici, tak přebíralo úvěr ve výši 390 milionů Kč. Pro město je důležité zachovat investice 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, pokud by se peníze investovaly do bydlení, nebo opravy Strojaře, nebo do průmyslové zóny, 

tak pro toto by ruce zvedli, protože to mají v programu. Dlouhodobě se do tohoto peníze nedávají.  

Myslí si, že i přesto, nedonutí lidi na náměstí přijít, nejsou zde autobusová zastávka, parkovací místa. 

 

MUDr. Slováček 

Jejich názory na toto jsou konzistentní, když se jednalo o nákupu budovy, měli stejný názor. Není to 

koncepčně zpracované, je vůle na náměstí dát 2/3 zaměstnanců, ale neřeší se, kde budou parkovat 

zaměstnanci, kde budou parkovat občané. Ve svém volebním programu měli vyřešit nejpalčivější 

problémy města Přerova, což je dopravní obslužnost, parkování, bydlení pro mladé lidi, pro rodiny 

s dětmi, průmyslová zóna a sportovní hala. Dále je ale potřeba k úvěru přičíst úroky, což je zhruba cca 

11 500 tisíc Kč a souhlasí s p. Hrabinou, že 150 milionů Kč na opravu stačit nebude. Takže z těchto 

důvodů tento materiál nepodpoří. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Našel si na internetu stránky Za prosperitu Přerova, nyní Trikolora, a v programu mají oživení centra 

města Přerova. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Zopakoval svůj konzistentní názor na oživení centra. Za ně je to plnění jednoho z předsevzetí. 

Předkládají tento materiál, jsou přesvědčeni, že tato budova by měla být zrekonstruována na funkční 

magistrát tak, aby se jiné budovy, kde dnes magistrát působí, tak se uvolnily. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Odpověděl p. Záchovi, že pozemek byl prodán Přerovské stavební v tomto volebním období na 2x, 

jednou zastupitelstvem neprošel, pak byl předložen podruhé. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Částečně se vyjádřil k T.G.M. 16. Dlouho jim bylo vyčítáno, že nemají odvahu něco udělat, něco 

vybudovat. Pak vize přišla a teď je jim vyčítáno, že odvahu mají. 

Ale myslí si, že již odešli od projednávaného bodu, kterým je záměr přijetí úvěru, protože se zde už 

začalo projektovat náměstí. Požádal, jestli by se mohli vrátit k projednávání předloženého materiálu. 
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Ing. Galeta 

Klade si otázku, proč se jakýmsi způsobem musí zatraktivnit náměstí, proč je potřeba tam lidi dostat. 

Když si město půjčí peníze, tak by to mělo být do něčeho, co má smysl. Lidi potřebují bydlet, je zde 

potřeba domu s pečovatelskou službou. 

 

MUDr. Slováček  

Reagoval na p. Navaříka, protože si nevšiml, že by někdo z předřečníků zde přeprojektovával T.G.M. 

16. Zazněly zde jen výhrady k předpokládaným nákladům a výhrady k parkování. 

 

občan – p. Čechál 

Poděkoval p. Mazochové za odvedenou práci, jestli bude takovýchto úroků dosaženo. Ale neví se, jaké 

příjmy město díky současné situaci bude mít a bude schopno splácet úvěr. Neproběhlo zde žádné 

výběrové řízení pro investiční příležitosti, vedení města udává jednu cestu. Nechápe, proč prioritu 

v investování má budova T.G.M. 16, a nezabývá se rekonstrukcí Strojaře, kde většina návrhů na jeho 

využití se týkala bytů pro mladé, nebo bytů pro starší občany, jako určitá podoba pečovatelského 

domu. Takovéto interní výběrové řízení na zastupitelstvu neproběhlo. Proč má dostávat přednost 

T.G.M. 16 před Strojařem, který by se opravil, začal by pronajímat byty, a tak by to sypalo do 

městského rozpočtu peníze.  

Osobně si myslí, že rekonstrukce objektu T.G.M. 16 má být jakousi zástěrkou toho, že v Přerově se 

nijak nepokročilo s budováním dálnice. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil p. Čechála, že se hlasuje o záměru přijetí úvěru na akce nad 500 tisíc Kč, na co to bude 

použito, bude rozhodovat toto zastupitelstvo. 

 

p. M. Dostál 

Spočítal úrok, kolik to dělá roční, denní a hodinovou splátku. 

 

Ing. Střelec 

Zopakoval, že zastupitelstvo si rozhodne, na co tyto peníze použije. Ale nyní se baví o záměru přijetí 

úvěru na financování akcí nad 500 tisíc Kč. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala, že přílohou je příklad, jak by vypadalo splácení a úroky. Bude osloveno minimálně 5 

bank a bude se o úrocích jednat, takže až se dojedná, tak budou vědět přesnou výši úroku. Každopádně 

v této chvíli se úrokové sazby pohybují včetně marže banky pod inflaci. Dividendy v loňském roce 

byly zcela použity na předfinancování Blažkova domu, nemyslí si, že je to nějaké projezení. Blažkův 

dům je historický dům, který si zaslouží opravy. 

Rozpočet r. 2021 postavili na příjmech skutečnosti r. 2020. V roce 2020 propadly příjmy o 47 milionů 

Kč, stát je kompenzoval. 

Panu Hrabinovi odpověděla, že má zafixováno, že na opravu T.G.M. bylo řečeno 157 milionů Kč vč. 

DPH ve stavebních nákladech. 

Rada města ve funkci valné hromady je připravena vyplatit další dividendy. 

 

Ing. Hrabina 

Připomenul, že v úvodu paní zpravodajka uvedla, že valná část úvěru bude použita na T.G.M. 16. Pan 

primátor Měřínský prohlásil, že oprava budovy nebude stát víc jak 110 milionů Kč. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že neřekl, že to bude stát max. 110 milionů Kč. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 7 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni 
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680/17/4/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpora de minimis Pekárna 

Racek, s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2021 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o., se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - podpory de minimis bude vycházet ze vzorové 

smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2021 dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

681/17/5/2021 Podchod cyklostezky pod železniční tratí – dodatek č. 2 smlouvy se 

Správou železnic 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

ze 04.03.2019, ve znění dodatku č. 1 z 11.06.2020, uzavřené mezi statutárním městem Přerov 

a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (nyní Správa železnic, státní 

organizace), který upravuje výši dotace a financování výstavby podchodu cyklostezky v rámci 

Rekonstrukce žst. Přerov, 2, 

 

2. schvaluje úpravu rozpočtu a závazného ukazatele  

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

495 201,2 * + 240,0 495 441,2 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 410  Ostatní záležitosti pozemních komunikací 106,5 * + 240,0 346,5 

* 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 23 685,0 * + 240,0 23 925,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje podpisem Dodatku č. 2 dle bodu 1. primátora Ing. Petra Měřínského 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Další z materiálů, který Finanční výbor projednával. Myslí si, že dofinancování této akce formou 

těchto alokovaných 240 tisíc Kč je více než nutné, při objemu této akce, to jsou zanedbatelné drobné a 

pouze se napravuje skutečný stav těchto vícenákladů.  

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se Ing. Navrátila, zda má tato stavba nějaké zpoždění, a kdy by měla být dokončena. 

 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Cyklotubus je hotový, čeká se na propojení s cyklostezkou, na které by mělo proběhnout výběrové 

řízení a předpokládá, že v tomto roce se to podaří propojit. 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

682/17/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Servisní podpora 

produktů pořízených v rámci IOP 09“   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Servisní podpora produktů 

pořízených v rámci IOP 09“ dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

495 441,2 * + 200,0 495 641,2 

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

opatření 

    rozpočet      

po úpravě 

  022  Veřejné zakázky 3 777,5 * + 200,0 3 977,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Jedná se o finanční částku na administraci této veřejné zakázky, která je dle jeho názoru velmi složitá. 

Tyto prostředky budou nepochybně účelně vynaloženy, než aby se pak město vystavovalo případným 

nesrovnalostem či soudním sporům v budoucnu. 

 

Mgr. Netopilová 

Jistě není sama zvědavá, kdo tuto veřejnou zakázku nakonec vyhraje. Je škoda, že možná díky 

koronaviru zaniklo, že zde byla udělena opravdu velká pokuta jednotlivým firmám, které se podílely 

na této zakázce. Celková pokuta byla přes 118 milionů Kč. Je velice zvědavá, kam se dostanou 

vyšetřovatelé v této věci, protože ještě zdaleka není všechno u konce. 

 

primátor Ing. Měřínský 

To, co bylo v minulosti, je samozřejmě předmětem vyšetřování policie, doufá, že to policie vyšetří a 

budou seznámeni. Ale to nic nemění na skutečnosti, že některé části IOP 09 magistrát využívá a chce 

je dále využívat, proto potřebuje získat servisní podporu na část, která se bude dál využívat.  

 

 

Hlasování: 25 pro, 7 se zdrželo, 3 omluveni 

 

 

 

683/17/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Stavební úpravy 

hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Stavební úpravy hygienických zařízení a šaten-zimní stadion“ dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

občan – p. Čechál 

Našel si na webových stránkách města Lipníka n/B na kolik je přišla nově postavená sportovní hala, 

otevřena byla v r. 2018 a stála 83 milionů Kč. Projekt je zajímavý tím, že by byl realizován v případě 

získání dotace. Zeptal se, kdo se zabýval oprávněností jednotlivých nákladů, kdo prováděl analýzu, co 

je tam potřeba apod. Je to ožehavé téma, protože sportovci mají málo peněz, je vhodné je určitým 

způsobem podpořit, ale zase by to měla být míra přiměřená. 

Pozastavil se nad PR, protože dnes se schvaluje záměr akce, a už minulý týden veškerá média přišla 

s informací, že hokejisté budou mít novou šatnu za 26 milionů Kč. Zeptal se, zda unikla informace, 

nebo je to nějaký záměr, nebo to má vést ke správnému rozhodnutí zde na zastupitelstvu. 

Z materiálu mu není jasné, kteří úředníci budou věc administrovat. Sportoviště jsou ve správě 

Přerovské sportovní, v materiálu jsou zmiňováni především úředníci města, takže by ho zajímalo, kdo 

se bude zabývat dotací. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Zrekapituloval zimní stadion a šatny na zimním stadioně, kdy je to majetkem statutárního města 

Přerova. Budou to administrovat úředníci magistrátu, a ne zaměstnanci společnosti Sportoviště Přerov. 
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Materiál schválila Rada města, bylo schválené usnesení, tak kterýkoliv zástupce médií může tuto 

informaci medializovat. Rozhodnutí je na Zastupitelstvu města Přerova. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Žádost o dotaci, výběrová řízení budou samozřejmě dělat úředníci Odboru řízení projektů a investic. 

 

p. Pospíšilík 

Jak bylo řečeno, investuje se do majetku města. Myslí si, že takto vysoká dotace pomůže tento majetek 

zvelebovat a udržovat na nějaké úrovni, takže určitě materiál podpoří. 

 

RSDr. Nekl 

Vysvětlil rozdíl rozmístění šaten v Lipníku a v Přerově. Šatny v Přerově jsou v neutěšeném stavu, je 

potřeba do nich zainvestovat. Pokud je šance dostat nějakou dotaci, pokud má město připravené 

stavební povolení, tak teď je nejvhodnější doba, protože o tyto peníze bude velký zájem. 

 

Mgr. Hýzl 

Jako jednatel společnosti Sportoviště Přerov informoval o stavu šaten. 

 

Ing. Střelec 

Sportovní oddíly, které si dokáží od státu, kraje apod. získat dotaci, tak tento materiál podpoří . 

 

občan – p. Dvorský 

Je předsedou představenstva HC Zubr Přerov a požádal zastupitele o podporu tohoto materiálu. 

Potvrdil, že skutečně podoba rekonstrukce vychází z dlouhé práce a spolupráce mezi úředníky 

magistrátu a trenérským vedením klubu. Připomenul, že se jedná o rekonstrukci šaten mládeže. Věří, 

že se podaří získat dotace z Národní sportovní agentury. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Mrzí o proběhnutá diskuse, jestli to za ty peníze stojí nebo nestojí, jak zde bylo naznačeno srovnáním 

s Lipníkem. 

Je to věc, která by se měla podpořit. 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 3 omluveni 

 

 

684/17/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propojení cyklostezek 

Velká Dlážka - Hranická“ a veřejnou zakázku „Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově“   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Propojení cyklostezek 

Velká Dlážka - Hranická“ dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Cyklostezka na ulici 

Palackého v Přerově“ dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že je to velice pozitivní zpráva. 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 
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7. DOTAČNÍ PROGRAM C. STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2021 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

685/17/7/2021 Dotační program C. 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 vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2021 ve výši    

2 500 000 Kč. 
 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2021 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu, 

 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál byl Finančním výborem doporučen ke schválení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 3 omluveni 

 

 

 
 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

686/17/8/2021 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace z 

Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021 v 

oblasti sportu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města 

Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a žadatelem AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, Dluhonská 

1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00533751, na částečnou úhradu nákladů 

organizace sportovní akce Mistrovství ČR v autokrosu v roce 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: 31.03.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 416,8 - 28,0 388,8 

3419 610 Sport - Dotační program B 0 + 28,0 28,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení a doufá, že se akce vůbec uskuteční. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se, jaké jsou jejich předpokládané náklady na celou akci. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Touto informací nedisponuje. Pro srovnání ME v autokrosu má rozpočet 2 600 tisíc Kč, město 

poskytovalo 300 tisíc Kč dotaci z programu C. Protože to není mezinárodní soutěž, tak předpokládá, 

že se bude jednat o procentuálně mešní částku. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 3 omluveni 

 

 
 

9. RŮZNÉ 

 

687/17/9/2021 Technické zhodnocení majetku již svěřeného příspěvkovým 

organizacím 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí nový způsob předání technického 

zhodnocení svěřeného majetku příspěvkovým organizacím v souladu s výkladem MFČR uvedeným v 

důvodové zprávě tohoto materiálu. Při předání technického zhodnocení svěřeného majetku se nebude 

upravovat zřizovací listina, příspěvkové organizaci se sdělí navýšení hodnoty svěřeného majetku o 

hodnotu technického zhodnocení. 

 



40 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Jedná se o usnadnění situace, proto byl jednomyslně doporučen ke schválení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

688/17/9/2021 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. 

pololetí 2020 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. 

pololetí 2020. 

 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Zarazilo ho, že Komise pro sociální věci a zdravotnictví se za 6 měsíců nesešla ani jednou, Komise pro 

životní prostředí se sešla jednou, to samé Komise pro rozvoj investice, dopravu a bezpečnost. Chápe, 

že je to kvůli současné situaci, zeptal se, zda by se mohli scházet distančně přes internet, v dnešní době 

je to standardem. 

primátor Ing. Měřínský 

Je možné, že se předsedové komisí budou tímto návrhem inspirovat. 

 

p. M. Dostál 

Informoval, že minulý týden Komise pro dopravu, investice a bezpečnost absolvovala prostřednictvím 

videokonference jednání a poděkoval všem členům za účast. Vyzkoušeli si to a budou pokračovat 

v tomto režimu 1x za měsíc. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

Komise sociálních věcí a zdravotnictví se sice nesešla, ale o mnoha materiálech, které jim byly 

doručeny, hlasovali per rollam. Osobně několikrát kontaktovala pana náměstka a bavili se o 

skutečnostech, které by bylo potřeba provádět. Chystají se, že jednání svolají, ale vše, co bylo potřeba 

zajistit, tak zajistili tímto způsobem. 

 

p. Pospíšilík 

Podivoval se, že nikdo z předsedů komisí na tento materiál nereagoval, že měli jedno nebo žádné 

jednání. Čerpal z předloženého materiálu, ani v důvodové zprávě nebylo uvedeno, že nějaké online 

schůzky probíhají. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Komise Redakční rada Přerovských listů, která není kritická pro fungování města Přerova, nicméně 

z materiálu vyplývá, že proběhla 3 jednání, ale samozřejmě Přerovské listy vychází každý měsíc. 

Pokud mají členové nějaké náměty, tak se to řeší emailově, a není to pak zahrnuto v této tabulce. Proto 

to může být podobným způsobem zkresleno u celé řady komisí, případně výborů. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 3 omluveni 
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689/17/9/2021 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 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hrabina 

Měl organizační poznámku. V minulosti v bodu „Různé“ se diskutovaly různé věci ohledně různých 

témat a diskutovaly se trochu chaoticky, že se vyjadřovali buď zastupitelé nebo hosté k tématu a 

nejednou se začal někdo vyjadřovat k úplně jinému tématu. Proto navrhl, aby v tomto bodě „Různé“ se 

postupovalo následovně – pokud předsedající schůze, pan primátor, vyhlásí tento bod, tak by se 

přihlásili ti, kteří by chtěli v tomto bodu vystoupit a nahlásili téma příspěvku. Následně by vznikly 

podbody v bodě „Různé“ tak, jak by chtěli jednotliví zastupitelé nebo hosté diskutovat. Než by se dané 

téma neprodiskutovalo, tak by se nešlo na další téma. Tím by se předešlo neřízené diskusi. 

Samozřejmě v průběhu bodu „Různé“ by stále mohli zastupitelé doplňovat body k projednání. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bere to jako diskusní příspěvek. Pokud má pan zastupitel zájem na změnu jednacího řádu, tak jej může 

navrhnout, pokud to byl návrh na usnesení, pochopitelně se o tom také může hlasovat. Nicméně 

v jednacím řádu je možnost, aby kdokoliv chce, aby jeho návrh byl diskutován v bodu „Různé“, tak 

tento návrh může 4 dny před jednáním zastupitelstva elektronicky zaslat a potom bude jako jednotlivý 

bod v bodě „Různé“ diskutován. Dle něho tato možnost dle jednacího řádu již je. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Návrh se mu velice líbí, proto je rád, že už byl zapracován do jednacího řádu. Problém je v tom, že 

zastupitelé toto někdy nerespektují a přihlašují se do diskuse poněkud chaoticky. S návrhem souhlasí, 

a pokud se to bude takto dodržovat, bude za to velmi rád. 

 

Mgr. Netopilová 

Sdělila, že mají informace, že se snad má slučovat Přerovská rozvojová s bytovou správou, kdy v čele 

má stát p. Kraicz z ODS, takže se zeptala, co je na tom pravdy. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nic takového nebylo rozhodnuto, zatím získávají nějaké analytické věci z odboru bytové správy. 

 

p. Pospíšilík 

Chtěl by se vrátit k návrhu p. Hrabiny. Opět vznikl zmatek, proto si myslí, že to není jen o 

zastupitelích, ale i o tom, kdo schůzi řídí. Paní zapisovatelka by měla zapsat bod např. 9.3.1 a k tomuto 

bodu by diskuse začala a potom by se ukončila. Návrh p. Hrabiny není od věci. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že pokud se bude dodržovat jednací řád, tak v tom pořádek bude. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Vrátil se k tomu, co zde zmínil p. Pospíšilík v majetkoprávních záležitostech, co se týkalo pozemků na 

Jateční ulici. Historie materiálu začala před 10 lety. Smlouva o smlouvě budoucí kupní nebyla 

naplněna, proto bylo o převod pozemků požádáno znovu a převod byl schválen 25.6.2018, tudíž 

v minulém volebním období. 

Dále informoval, že Pirátská strana má již zveřejněnou tiskovou zprávu od nepřítomného lídra Ing. 

arch. Horkého, ve smyslu, že odbor majetku je vykonáván jako volnočasová aktivita. 
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Materiály na dnešní zastupitelstvo byly zpracovány řádně, pregnantně a bylo jediných pochybu u 

materiálu 3.1.6, u ostatních nebyly žádné připomínky. Je tam také uveden hotel Strojař, který je už 

majetkoprávně vyřešen, dále prodej pozemků města na dostavbu dálnice D1 – materiál tady byl již 

schválen, čeká se pouze na spuštění administrativy k daným majetkoprávním záležitostem. 

 

MUDr. Slováček 

Obrátili se na něj občané v souvislosti s parkem Michalov. S ohledem na počasí od podzimu do jara je 

část chodníků písečné varianty v podstatě v dezolátním stavu, neschůdný, neprůjezdný apod. Proto zda 

by se mohli zastupitelé města nebo úředníci magistrátu do budoucna zaobírat variantou, jak tyto 

chodníky vyřešit jinak. Ví, že to kdysi bylo zpracováno architektonicky, že je to esteticky hezké, ale 

funkčně v okamžiku, kdy pár dní prší, tak je to tragédie. 

Proto se zeptal, zda by se tímto podnětem mohli zabývat, zda by část těchto chodníku nešla udělat 

např. ze zámkové dlažby apod., aby občanské využití parku Michalov nebylo odkázáno pouze na 

příznivé počasí. 

 

neuvolněný radní Zácha 

I tento podnět byl v minulosti diskutován s odborem majetku, se správcem parku a s úřadem. Jelikož 

je to památka, tak takovéto dodláždění nenašlo pochopení v kladném vyjádření dotčených orgánů. 

 

Ing. Střelec 

Je to každoroční problém. Snažili se v minulosti s životním prostředím, s odborem majetku atd. aspoň 

zprůchodnit cesty, kde končí v květnici asfaltové cesty, aby se aspoň částečně zprůchodnily, bohužel 

to narazilo na odpor. V minulém roce byla udělána částečná rekonstrukce vstupu od Máchovy ulice, 

bylo to asi 60 m s tím, že to stojí cca 200 tisíc Kč. Uvažují, že v letošním roce budou rekonstruovat 

další část. Ale jen chodníky by stály touto metodou kolem 20 milionů Kč, je to na delší dobu, je to 

kompletní výměna podloží a vrch je z písku, který se v ČR nenachází. Tento písek je dovezený 

z Německa a je neskutečně drahý. Buď se s dotčenými orgány domluví, že se část bude moct udělat 

z nějakého jiného povrchu než z písku, pokud ne, tak se to bude postupně opravovat, ale je to na roky, 

protože neví, jestli jsou v současné době schopni uvolnit 20 milionů Kč na tyto pískovcové cesty. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že jakékoliv pokusy o úpravu narážely na nesouhlasné stanovisko památkářů. 

 

MUDr. Slováček 

Požádal, zda by nešlo znovu památkáře kontaktovat, že by se zprůchodnil pouze pás cesty, aby byl 

průchozí, nebo pojízdný pro kočárky i v této nepřízni. 

 

Ing. Střelec 

Pokusí se společně s odborem majetku vyvolat další jednání, aby se posunuli někde dál. 

 

p. Pospíšilík 

Otevřel další bod – popadané stromy v Žebračce. Návštěvníkům Žebračky se nelíbí činnost, která se 

tam dělá. Nejsou schopni veřejnosti vysvětlit, že jasany mají vážnou nemoc, houbovou chorobu 

chalaru. Jsou napadáni, že si dřevo vozí pro sebe atd. Popadané stromy, které jsou v místech, kde se 

chodí nebo jezdí na kole, se musí odtěžit a odvézt, a to nejlépe v zimě, kdy je zmrzlé podloží, aby se 

neponičily chráněné rostliny. Toto nejsou schopni vysvětlit. Zeptal se, zda jsou schopni do tohoto 

zapojit lesního odborného hospodáře, aby to veřejnosti vysvětlil. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Byla vydána tisková zpráva, myslí si, že je to dostatečné informování veřejnosti. 

 

Ing. Střelec 

Souhlasí s p. Pospíšilíkem, město sice vydalo tiskovou zprávu, ale byla strohá, někteří si to vysvětlili 

tak, že buď radní nebo zastupitelé si tam dělají levné palivové dříví a mají to pro sebe. Skutečně tyto 

jasany jsou nemocné stromy, kácí se to okolo stezek a okolo cest, všechny jasany, které jsou uvnitř, 
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tak se nechávají popadat a nekácí se. O toto dřevo zase takový zájem není. Domluvil se s odborem 

majetku, že příště tato zpráva bude opravdu vysvětlující, ale to neznamená, že to občané přijmou. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Sdělil, že opravdu pan polesný je odborník na slovo vzatý a do jisté míry je mu ho líto, protože musí 

odpovídat neznalostem a je napadán veřejností v této souvislosti. 

Dále upozornil, že přes Žebračku vede elektrické vedení, které zmizí, dojde k přeložce mimo 

Žebračku, což je pozitivní, ale zase to bude doprovázet masivní zákrok těžké techniky. Upozornil, že 

je to žádoucí, aby to vedení tam bylo odstraněno, aby Žebračka zase nabrala původní charakter lužního 

lesa. Všechno kácení je ve shodě s agenturou pro ochranu přírody. 

 

Mgr. Netopilová 

Vrátila se k tomu, co říkal p. Zácha na adresu p. Horkého. Pan Horký je samozřejmě z SpP a zpráva 

tam také v úvodu má napsáno SpP a Piráti, tedy jejich koalice. 

 

MUDr. Slováček 

Potřeboval by objasnit, když tam najíždí někteří občané, kteří mají smlouvu s TSMPr k odtěžování 

dřeva, jestli mají předepsané cesty, kudy mohou a nemohou do Žebračky jezdit. Dělo se to i loni, že 

jezdí i přes Lýsky, přes ulici Nad Struhou a tahají bahno a nečistoty na upravenou silnici a devastují 

cestu pro pěší, která vede podél Žebračky. 

Pokud tudy jezdit nesmí, tak by požádal městskou policii, jestli by tam občas nemohla udělat 

namátkovou kontrolu. 

 

Ing. Střelec 

Odpověděl, že mají předepsané cesty, vždycky tam jezdí se správcem Žebračky, s p. Navrátilem, kde 

jsou jim ukázány označené stromy. Na druhou stranu, p. Navrátil tam není vždy, pokud jezdí mimo 

cesty, tak požádal o podnět, jestli ví, kdo to je, tak to bude s městkou policií řešit. Kdo má povoleno 

tam těžit tyto jasany, má povolení od správce, je to vydáváno technickými službami. 

Požádal p. Slováčka, jestli ví, o které konkrétní osoby se jedná, tak aby to mohli začít řešit. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Je rád, že zde byl veřejně pochválen někdo, kdo se opravdu o tento majetek ve spolupráci s odborem 

majetku a technických služeb opravdu stará se vší vědomostí. Má vlastní zkušenost s kácením dřevin 

na nábřeží E. Beneše, bylo to tenkrát plné emocí, bylo to medializováno. 

 

Ing. Galeta 

Jeho příspěvek vychází z podnětu občanů, kteří vnímají jakousi nespravedlnost v placení poplatků za 

komunální odpad. V Přerově se pronajímá hodně bytů, v těchto bytech bydlí např. 6 osob 

z východních států EU, které nejsou na sociálních dávkách, ale pracují. Lidé s trvalým bydlištěm musí 

platit poplatky za komunální odpad a tito lidé v pronajatých bytech neplatí. Lidé to vnímají jako 

jakousi nespravedlnost od města, že si to úředníci nedokáží nějakým způsobem pohlídat. Asi by na to 

musela být nějaká vyhláška, která by ukládala povinnost těm, co pronajímají byty, aby za ty, co tam 

mají ubytovány, aby za ně museli platit tento poplatek. 

Byl by rád, kdyby se tímto někdo na městě zabýval a tento nedostatek byl odstraněn. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Poplatek za komunální odpad za byt platí majitel, pokud dovolí těm, aby si tam dali bydliště, tak platí i 

ti, co jsou tam v nájmu. Pokud ne, jsou na přihlášeni Bratrské, tak jsme teď nově řekli ve vyhlášce, že 

budou všichni platit. Neví, jak donutit majitele, aby platili za všechny, kdo tam bydlí. Úředník nemá 

právo vstoupit do takového bytu a počítat, kdo tam bydlí. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Myslí si, že taková situace by byla problematická, dovede si představit, že k takovéto situaci dochází. 

Bohužel si nedokáže představit, jakým způsobem by bylo možno toto kontrolovat. Domnívá se, že ani 

policie nemůže do bytu vstoupit, pokud k tomu nemá zákonný důvod. 
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tajemník MMPr Mgr. Mlčoch 

Smysl zákona je takový, že platí každý občan s trvalým pobytem a potom platí vlastník bytu za každý 

byt, který nemá žádného občana k trvalému pobytu přihlášeného. Takže jeden poplatek za každý byt 

se zaplatí. Jinak to zákon neumožňuje. Prověřovali, zda by nebylo možné, když tam bydlí víc 

takovýchto lidí, tak možné to není. 

 

p. Pospíšilík 

Připravuje se rekonstrukce silnice z Čekyně do Doloplaz, je to akce přes okresy. Zeptal se p. Záchy, 

náměstka OL kraje, kdy by tato akce měla probíhat, jaká tam bude uzávěrka a kdy by tato akce měla 

být ukončena, jestli to ještě bude letos nebo až v příštím roce. 

 

neuvolněný radní Zácha 

U této dopravní stavby čekají na další plánovací období, aby moli požádat z krajské úrovně o dotaci. 

Tato stavba nebude realizována v příštím roku. Pokud toto programové období bude na konci roku 

2021 nebo na začátku roku 2022, tak jsou připraveni se do této investiční pobídky přihlásit tak, aby 

mohli obdržet dotační peníze a z pozice kraje mohla být tako akce realizována. 

Je to přichystáno projekčně, čeká se jen na to, aby mohli požádat o dotaci. 

 

p. Pospíšilík 

 Na posledním zastupitelstvu dal návrh, aby se při projednávání bodů, promítaly na plátno fotografie 

nebo materiály, které mají zastupitelé v počítači, aby to viděla přítomná veřejnost v sále, ale i 

veřejnost u obrazovek. 

Obrátili se na něho 3 občané, kteří tvrdili, že za předchozího vedení města to bývalo, že se jim v tom 

lépe orientovalo a vnímali víc projednávané situace. 

Požádal, zda by nebyli ochotni se tím zabývat tak, aby veřejnost byla spokojená. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Touto připomínkou se zabývali. Ti, co připravují materiály, dostali podnět, aby jednotlivé obrázky tam 

dávali. 

 

neuvolněný radní Zácha 

Pan Pospíšilík má na mysli videoprojekci, která byla zavedena právě za jeho prvního působení na 

odboru majetku. Ve chvíli, kdy zbyde čas na to, zpracovávat prezentace, tak to udělají. Zastupitelé 

mají ke všem materiálům katastrální snímky. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Informoval všechny diváky, kteří sledují zastupitelstvo, tak všechny podklady včetně příloh si mohou 

stáhnout z webových stránek města, jsou tam k dispozici vždycky s časovým předstihem, je tam vždy 

upozornění. 

 

Ing. Galeta 

Požádal Ing. Střelce, jestli by mohl říct nějaké informace k likvidaci ojetých pneumatik.  

 

Ing. Střelec 

Občan zaplatí 10 Kč/kus ojetých osobních pneumatik ve sběrném dvoře. Ale občan má možnost vrátit 

do vybraných pneuservisů, které mají realizovat zpětný odběr těchto pneumatik zdarma. Technické 

služby nejsou v pozici občana, takže všechno, co vyberou musí zaplatit. Proto byla spočítána cena za 1 

pneumatiku podle průměrné hmotnosti. Technické služby platí likvidaci za tunu, tím pádem to není 

v poplatku 700 Kč, který občan platí. Protože má občan možnost to dát zadarmo do pneuservisů, tak 

byl stanoven poplatek 10 Kč za 1 pneumatiku. 

 

p. M. Dostál 

Přečetl část OZV č. 7/2019 o odpadech, kde je přesně napsáno v článku II. – poplatník.  

 

 



45 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Na minulém zastupitelstvu zde prezentoval zásadní strategický materiál města – Adaptační strategie na 

změnu klimatu. Požádal zastupitele, aby zodpovědně na webu města, zodpověděli anketu k tomuto 

tématu. Dále je tato anketa na stránkách www.modrozelenyprerov.eu. Toto je dobré pro analytickou 

část. Dále platí pro část návrhovou: zeleny@prerov.eu , kdyby měli jakýkoliv návrh v oblasti ekologie, 

veřejného prostoru, cokoliv, co je spojeno se zelenou budoucností města Přerova. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že je 20:31 hodin, blíží se zákaz nočního vycházení, proto navrhl přerušit dnešní jednání a 

pokračovat zítra v 11:30 hodin. 

 

 

Procedurální hlasování o přerušení zasedání: 9 pro, 17 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni 

 

 

p. Pospíšilík 

Na podzimních zastupitelstvech mu bylo přislíbeno, že dostane zprávu o hospodaření v lesích. Zeptal 

se p. Střelce, jestli je už zpráva zpracována, a jestli by bylo možné mu ji zaslat. 

 

Ing. Střelec 

Na toto odpovídal přes magistrát města, že Lesní hospodářský plán na roky 2021-2030 má být 

zpracován do konce června letošního roku. 

Dále tam napsal, že pokud bude mít nějaké dotazy a chtít ještě něco konkrétního před zpracováním, 

tak že se mu má ozvat. Zatím se mu p. Pospíšilík neozval. 

 

občan – p. Čechál 

První bod, který by chtěl probrat je ukončení Portálu občana. Přečetl informaci z Přerovských listů č. 

2/2021. Vznesl podnět, že by bylo vhodné, aby Kontrolní výbor zkontroloval účelnost vynaložených 

prostředků a objasnil příčinu neúspěchu. Není žádná analýza, proč tento systém stál tolik peněz, proč 

byl tak neúspěšný. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Portál občana byl součástí projektu IOP 09, tzn. že Portál občana se provozoval během udržitelnosti 

projektu. Tento projekt stál stovky milionů Kč, kdyby přestali podporovat Portál občana, tak by město 

mohlo o tyto prostředky přijít, protože by se mohla vracet dotace.  

Piráti se chtějí zviditelnit na něčem, čemu vůbec nerozumí. 

 

RSDr. Nekl 

Kontrolní výbor ze zákona kontroluje, jak jsou plněna usnesení zastupitelstva a orgánů města. Neví, na 

základě čeho, by prováděli tuto ekonomickou kontrolu. Je to práce pro auditory nebo pro kontrolní 

orgány finanční. 

 

občan – p. Čechál 

Vysvětlil, že neobviňuje vedení města, že zastavilo tuto šílenou investici, že nenechá město platit další 

statisíce korun ročně, ale tato investice byla přijata na základě usnesení města, tzn., že zastupitelstvo se 

tehdy usneslo, že bude investovat peníze. Takže chce zkontrolovat proč tak bylo, jak tak bylo, jestli se 

předpoklady v mezičase nějak změnily. Dnes se v těchto věcech koná trestní řízení. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Domnívá se, že toto nemůže řešit Kontrolní výbor. Pokud by se něco takového mělo analyzovat, tak 

na to by byl nepochybně potřeba nějaký externí audit, který by stál pochopitelně také nemalé 

prostředky. Audit by museli zadat, museli by vysoutěžit nějakou auditní firmu apod. Myslí si, že je to i 

mimo působnost toho, aby to zde řešili. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen 

http://www.modrozelenyprerov.eu/
mailto:zeleny@prerov.eu
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10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 17. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 8. února 2021 

ve 20:45 hodin. 

 

 

V Přerově dne 8. 2. 2021 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

                                                                             Ing. Bohumír Střelec 

                                                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Michal Stoupa 

                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova 

 


