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Z Á P I S 

z 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 12. dubna 2021 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova primátor 

3. Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

3.01 Návrh na personální obsazení předsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Přerova – materiál na stůl 

primátor 

3.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

4. Majetkoprávní záležitosti  

4.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 569/9 v 
budově bytový dům č.p. 569,  příslušné k části obce Přerov I-Město, 
na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24) 

p. Zácha 

4.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí 
z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož 
součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části 
obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov 
(Strojař) 

p. Zácha 

4.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1 v 
k.ú. Přerov 

p. Zácha 

4.1.4 Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
2580/4 v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 
6820/20, p.č. 6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, 
části pozemku p.č. 1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova  

p. Zácha 

4.1.5 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova  – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou                                                                                                                                                                

p. Zácha 

4.1.6 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 1014 a 
p.č. 249/2 oba  v k.ú. Újezdec u Přerova     

p. Zácha 

4.1.7 Záměr statutárního města Přerova  - směna nemovitých věcí  – 
pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice 
u Př., k.ú. Bochoř                                                                                                                                                                

p. Zácha 

4.1.8 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 
592 za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 
666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 
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4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba 
v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

4.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

4.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

4.2.4 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u 
Vyškova 

p. Zácha 

4.3.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 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 

4.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

4.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení 
komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

p. Zácha 

4.6.1 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 p. Zácha 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření - převody II Ing. Mazochová 

5.2 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 Ing. Mazochová 

5.2.1 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 

5.3 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke 
dni 31.12.2020 

Ing. Mazochová 

5.4 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro 
JSDH“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění 
financování   

primátor 

6.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propagační a reklamní 
služby“   

primátor 

7. Školské záležitosti  

7.1 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 

8. Sociální záležitosti  

8.1 PŘEROV Cup 2021 - dotace Mgr. Kouba 

9. Různé  

9.1 Novela Vnitřního předpis MP Přerov primátor 

9.2 Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších 
předpisů 

primátor 

9.3 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově primátor 

9.3.1 Prostory Městské knihovny v Přerově – materiál na stůl Mgr. Kouba 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:    Ing. Petr Měřínský - primátor  

 

 

 

 

Členové Zastupitelstva města:  dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

Omluveni:    Ing. Antonín Prachař 

 

 

 

 

Hosté:      

      

 

 

    

Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Požádal, aby zastupitelé povstali a minutou ticha uctili památku zesnulého zastupitele pana Josefa 

Nekla. 

 

 

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

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

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

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

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

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

k dnes projednávaným věcem.  

 

Ing. Hrabina: 

Nebude hlasovat v bodě 4.1.2 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Znamená to, že je ve střetu zájmů, nebo že nebude hlasovat? 

 

Ing. Hrabina: 

Je ve střetu zájmů a nebude hlasovat. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

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

o zpracování osobních údajů informoval, že místnost zasedání Zastupitelstva je snímána kamerovým 

systémem za účelem přímého přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu ze zasedání.  

 

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

Omluven:            Ing. Antonín Prachař   

 

Dostaví se později:  Mgr. Zdeněk Schenk 

   MUDr. Martin Trhlík   

 

 

Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 30. Proto je zasedání 

schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

 

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 8. února je ověřený a vyložený                       

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 18. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 1.4.2021. 

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

 

Do programu byly v pátek 9.4.2021 nahrány nové materiály:  

 3.01 „Návrh na personální obsazení předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Přerova“ 

 5.2.1 „Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 - dodatek“ 

 9.3.1 „Prostory Městské knihovny v Přerově“ 

 

 

Pan primátor se zeptal se, jestli má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 18. 

zasedání Zastupitelstva města?  

Nikdo se nehlásil. 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil v 14.03 hodin Mgr. Zdeněk Schenk – je přítomno 

31 zastupitelů. 

 

 

Za ověřovatele zasedání Zastupitelstva města navrhl: 

Ing. Tomáše Dostala a Ludmilu Tomaníkovou. 

Oba souhlasili. 

 

Zapisovatelkou jmenoval paní Schönovou. 
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Hlasování o programu a ověřovatelích: 31 pro, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven             

(Ing. Prachař), 2 zastupitelé před složením slibu nehlasují (pí Hanzlová, JUDr. Žamboch). 

 

 

690/18/1/2021 Zahájení, schválení programu 18. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 12. dubna 2021, 

 

2. schvaluje Ing. Tomáše Dostala a Ludmilu Tomaníkovou za ověřovatele zápisu 18. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 
2. SLOŽENÍ SLIBŮ NOVÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PŘEROVA 

 
Dne 25. 2. 2021 doručil primátorovi města Přerova pan Vladimír Pospíšil svou rezignaci na mandát 

člena Zastupitelstva města Přerova a tím došlo k zániku jeho mandátu. 

Uprázdní-li se mandát v průběhu volebního období, nastupuje za takového člena zastupitelstva 

náhradník z kandidátní listiny téže volební strany. 

V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 26. 2. 2021 stala členkou Zastupitelstva města 

Přerova paní Irena Hanzlová, které bylo předáno Osvědčení o zvolení členkou Zastupitelstva města 

Přerova. 

 

Dne 29. 3. 2021 byl primátor města Přerova informován o úmrtí člena Zastupitelstva města Přerova 

pana RSDr. Josefa Nekla. Tím došlo k zániku jeho mandátu. 

Náhradníkem, dle volebního výsledku, se stal pan Lukáš Zahradník. Dne 31. 3. 2021 byla primátorovi 

města Přerova doručena písemná rezignace na postavení náhradníka. 

 

V případě, že na svou funkci rezignuje náhradník, tak automaticky nastupuje další v pořadí                   

z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle výsledků voleb. 

Dalším v pořadí je JUDr. Zdeněk Žamboch.  

V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 1. 4. 2021 stal členem Zastupitelstva města Přerova 

pan JUDr. Zdeněk Žamboch, kterému bylo předáno Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města 

Přerova.  

 

Předpokladem aktivního výkonu mandátu je složení slibu člena zastupitelstva. Paní Irena Hanzlová         

i JUDr. Zdeněk Žamboch složí slib na dnešním zasedání Zastupitelstva. Odmítnutí slibu nebo složení 

slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 

 

U paní Ireny Hanzlové ani u JUDr. Zdeňka Žambocha nenastala neslučitelnost funkce a po složení 

slibu budou vykonávat mandát členů Zastupitelstva města Přerova a podílet se na rozhodování               

a hlasování tohoto orgánu. 

Podrobné zdůvodnění je v důvodové zprávě tohoto materiálu. 

S ohledem na to, že pro výkon mandátu zastupitele je nezbytnou podmínkou složení slibu, požádal 

pana Mgr. Jakuba Navaříka, Ph.D., aby přednesl text slibu zastupitele a zároveň všechny přítomné, 

aby povstali.  

 

Pan Navařík přečetl slib. 
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Primátor požádal paní Irenu Hanzlovou a poté pana JUDr. Zdeňka Žambocha, aby složili nad textem 

slibu u připraveného stolu slib pronesením slova „Slibuji“ a potvrdili slib podpisem. 

 

Popřál novým zastupitelům mnoho úspěchů při výkonu mandátu.  

 

 

691/18/2/2021 Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města Přerova paní Ireny Hanzlové,           

v souladu s §69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů 

 

2. bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova JUDr. Zdeňka Žambocha,     

v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali (pí Hanzlová, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 

omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 17. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

692/18/3/2021 Návrh na personální obsazení předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Přerova Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

693/18/3/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od 17. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

 

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

(56. schůze Rady města Přerova konané dne 11.2.2021, 57. schůze Rady města Přerova konané dne 
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25.2.2021, 58. schůze Rady města Přerova konané dne 11.3.2021, 59. schůze Rady města Přerova 

konané dne 25.3.2021). 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 57. RM – snížení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Dotaz – jak byla porušena a zda se to 

projevilo na odměnách těch, kteří porušení způsobili.  

 58. RM – schválená smlouva s vítěznou společností Anagram Gruupa L.L.C. na projektovou 

dokumentaci – zda je tato zcela finančně kryta. Následně měli vracet část dotace do státního 

rozpočtu na realizaci projektu strategické řízení a pasportizace města Přerova. Může to být 

pouze účetní operace, nebo mohlo dojít k porušení dotačních pravidel. Chtěl by upřesnění. 

 58. RM – usnesení 2121/58/7/2021 – chtěl by znát podobu vítací tabule.  

 59. RM – viděl spoustu materiálů, které byly předkládány na stůl panem radním Záchou. Neví, 

jestli je to způsobeno situací na odboru majetku nebo zaneprázdněností pana Záchy. Zajímá ho 

názor radních, jestli měli dostatek času si materiály prostudovat. Nebylo jich málo.  

 Zakázka na Přerovské listy, kdy nám původní dodavatel vypověděl smlouvu. Viděl, že bylo 

rozděleno na část technickou, kdy se bude dodávat grafické zpracování a tisk a na část 

redakční. Zajímá ho, kdo bude mít na starosti tvorbu článků a případně fotografií pro 

Přerovské listy. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Odpověď na dotaz Anagram Gruupa L.L.C. – odměna je finančně kryta. 

 Odpověď na porušení rozpočtové kázně – v roce 2019 požádala společnost KIS o 231.000 Kč             

na pokrytí nákladů spojených s renovací klavíru Petrof. Organizace zaplatila zálohu ve výši 

100.000 Kč v roce 2019 a zbytek ve výši 120.000 Kč byl uhrazen z provozního příspěvku 

v roce 2020. Tím došlo k porušení rozpočtové kázně. Městu tímto nesprávným postupem 

nebyla způsobena žádná škoda a nebyly z toho vyvozeny kázeňské postihy.  

 

p. Zácha: 

 Odpověď – hodně materiálů předložených na stůl – podal vysvětlení - 60. rada – žádný 

materiál na stůl, 59. rada – 1 příloha a 1 materiál, 58. rada – žádný materiál, 57. rada – žádný 

materiál, 56. schůze – žádný materiál.  

 Odpověď – vítací tabule – řešili majetkoprávní záležitost, kdy ŘSD na základě smlouvy, která 

končí požadoval klasické tržní nájemné, což za 1 m2 vycházelo v několika tisících korunách. 

Oni se proti tomu ohradili a vyvolali jednání. Byli úspěšní a vrací se k původní výši, která je 

pro město zanedbatelná. Vůbec neřešili vizuál tabule. 

 Odpověď - na odboru majetku pracují všichni zaměstnanci s pílí řádného hospodáře a všechny 

materiály jsou předkládány včas. 

 

Ing. Mazochová: 

 Odpověď – žádali o dotaci na projekt strategické řízení a pasportizaci města Přerova 

z operačního programu zaměstnanost. V březnu 2020 bylo poskytovatelem dotace dáno 

rozhodnutí. Jednalo se o 3 zakázky s různým předmětem plnění a ony netvoří funkční celek. 

Město obdrželo stanovisko se závěrem bez zjištění. Až po první žádosti o platbu obdrželi od 

ministerstva práce a sociálních věcí přes Olomoucký kraj první část způsobilých výdajů           

a výzvu na vrácení 60.348 Kč, což je 25 % z té částky, a to z důvodu, že dle poskytovatele 

dotace došlo k porušení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta a to tím, že nesoutěžili 

jako jednu zakázku, ale odděleně. Zakázky soutěžili v elektronickém prostředí, takže žádného 

dodavatele nediskriminovali a finanční prostředky použili na úhradu nákladů podporovaných 

projektem. Odbor PRI zpochybnil tyto závěry i z titulu časového nesouladu, protože jednu část 

soutěžili v jiném účetním období než další dvě. Na jednání rady byly předloženy dvě varianty, 

usoudili, že vhodnější je se nesoudit s poskytovatelem dotace, s ministerstvem či finančním 

úřadem a rozhodli se těch 25 % vrátit. 
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Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

 Odpověď – Přerovské listy – rozdělili z toho důvodu, že chtěli docílit, aby články byly psány 

novinářem, který zná zdejší prostředí. 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 57. RM - retence dešťových vod na městském hřbitově – částka 7 mil. Kč za jímání dešťové 

vody se mu jeví jako plýtvání finančními prostředky. Návratnost je asi 150 let. Peníze by se 

daly použít na opravy chodníků a cest. 

 

Ing. Mazochová: 

 Odpověď - na radě byla schválena žádost o dotaci. Můžeme získat dotaci ve výši 85 %. Pokud 

dotaci nezískáme, tak budou vyhodnocovat, jestli do toho půjdou nebo ne.  

 

 

 

Ing. Hrabina: 

 58. RM – veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy 

TGM 16. Asi před rokem schvalovali záměry s touto budovou. Nakonec zastupitelstvo 

odsouhlasilo její nákup. Tehdy padla cena asi 130 milionů Kč za opravu. On tehdy říkal částku 

350 milionů Kč. Teď jsme na částce 360 milionů Kč. Bylo vypsáno výběrové řízení               

na projektovou dokumentaci. Vypisovalo se natřikrát. Cena byla navýšena z 6 mil. Kč na       

18 mil. Kč včetně DPH. Vybraný směr opravy v něm vzbuzuje dojem, že z malé masy, která 

je rozdělena na modrou a žlutou část budovy, tak částečně tu masu to rozbíjí, tak architekti 

tuto masu spojili do jednoho obrovského celku.  

 59. RM – vyhlášení zakázky na nákup 50 notebooků pro účely home office. Asi před rokem 

tady byl návrh podobný, který byl stažen a zakázka byla vysoutěžena bez schválení 

zastupitelstvem. Dotaz – není to dělení zakázek? Podle jeho informací firma nesplnila zadání 

výběrového řízení. Proto žádá kontrolní výbor, aby se zakázce na koupi notebooků věnoval     

a zjistil, jestli firma splnila všechny podmínky zadávacího řízení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Odpověď – notebooky – loni na konci roku vysoutěžili 50 kusů notebooků z rozpočtu Odboru 

vnitřní správy za rok 2020. Neví o tom, že by něco stahovali ze zastupitelstva. Zastupitelstvo 

může pověřit Kontrolní výbor, aby provedl kontrolu této zakázky. 

Na magistrátu pracuje 350 zaměstnanců a postupně se výpočetní technika musí nahrazovat 

novou. Loni to bylo 50 kusů a letos dalších 50 kusů. Nahrazují počítače notebooky, aby 

zaměstnanci mohli pracovat z domu. 

Odpověď – zakázka na TGM 16 – pan Hrabina udělal hypotézu, že když se navýšila cena 

projektu, tak stejným způsobem se navýší i cena stavebních prací. Udělali výstavu na náměstí, 

kde si všichni občané mohou prohlédnout, jaké návrhy byly a jaký návrh nakonec odborná 

porota vybrala. Předpokládá, že podepíšou smlouvu a na zakázce se bude pracovat. Firma 

Anagram v té nabídce dala náklady necelých 130 milionů korun bez daně s tím, že ta cena se 

bude upravovat. Podle něho je neopodstatněný názor, že by ty náklady měly být 300 až 400 

milionů korun. Předpokládá, že finální náklady budou vědět během několika měsíců a bude 

zastupitelstvo rozhodovat o tom, jestli zakázku budou realizovat.  

 

Ing. arch. Horký: 

Přerovské listy - je rád, že bude zvlášť redaktor a zvlášť technická část.  

Ví, jaký je stav na odboru majetku, proto to i zmiňoval. Pan Zácha ať to nebere osobně. 

 

p. Pospíšilík: 

Retence vody – ať je dotace nebo ne, peníze jsou jen jedny a 7 milionů korun je vysoká částka. 

Ceny ve stavebnictví se zvyšují, od začátku roku je to o 15 %. 
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Mgr. Kouba: 

 Odpověď panu Horkému – mu doplnění majetkových materiálů na radu nevadí. Doplnění 

příloh bylo žádoucí. 

 Odpověď panu Hrabinovi - zakázka na rekonstrukci TGM 16 je kryta. Zajímá ho, za jakým 

účelem je zpochybňováno. Výběrová komise odvedla dobrou práci. On byl náhradníkem a byl 

rád, že i jeho připomínky byly zaznamenány. On je za tento návrh rád. 

 

Ing. Mazochová: 

 Odpověď - notebooky se na magistrátu mění postupně. 

 Odpověď - TGM 16 - v komisi byli 4 architekti, 3 členové vedení. Posuzovala se celková 

nabídková cena i kvalita architektonického návrhu, kde cena měla jenom 30 %.  

Kvalita návrhu se skládala ze 3 parametrů – koncept technologického řešení, architektonické 

řešení, výše stavebních a investičních nákladů. 

 

Ing. Hrabina: 

Vyjádřil svůj názor na TGM. Neříká, že odborná komise neměla právo tento návrh vybrat.  

 Dotaz – pokud by byl projekt přes 300 mil. Kč – vymalujeme, natřeme a nastěhujeme 

úředníky? 

 Dotaz - ITI oddělení – byl u nich s notebookem, nepřesměrovávaly se mu maily. Vysvětlili 

mu, že tak nelze. Byl si vyřídit úkon na dopravce … 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jaké usnesení chce pan Hrabina řešit? Počkejte na bod různé. 

 

Ing. Hrabina: 

Omlouvá se, nechá to do různého. 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

 Přerovské listy – vzpomíná si na jejich připomínky k současnému vydavateli, k tomu,              

že Přerovské listy by měl jednoznačně mít ve své redakci člověk, který tady žije, a že pokud 

radniční listy mají mít nějakou hodnotu pro obyvatele, tak musí být finančně náležitě oceněné, 

musí do nich jít náležité finance. Ty finance tam nešly, to znamená, že se toho ujal řetězec, 

protože pan A. je součástí několika řetězců. S vydáváním Přerovských listů pod jeho vedením 

byly velké problémy - úděsná grafická úprava, kterou by nedopustil nikdo, kdo rozumí 

tiskařskému řemeslu, nekvalitní fotografie, problémy s distribucí. Apeluje na to, aby tentokrát 

město nepodcenilo výběr toho, kdo listy bude dělat. Vynikající práci v této sféře dělala paní 

Lounová. 

 

 

 

Pan Čechál, občan města Přerova: 

 Marně hledal usnesení rady, že Přerov zakáže provoz dětských hřišť. Kdo zakázal provoz? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

 Odpověď - rada to nebyla, bylo to vedení města. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

 Odpověď paní Netopilové - v čem město podcenilo výběr redaktorů v posledním období? Byla 

to standardní veřejná zakázka. Podle nastavených parametrů byl vybrán vítěz. Výhodou pro 

redaktora je, pokud je z Přerova, ale nedomnívá se, že je to zásadní podmínka, která by 

kohokoliv jiného vyřadila jako kandidáta nevhodného. Ke grafickému zpracování – jako člen 

Redakční rady nezaznamenal žádné připomínky. 
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Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města 

Přerova. 

 

694/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci          

z vlastnictví statutárního města Přerov – nebytové jednotky č. 569/9      

v budově bytový dům č.p. 569, příslušné k části obce Přerov I-Město, 

na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov (Bratrská 24) 

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

převod nebytové jednotky č. 569/9 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 569, příslušné       

k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Bratrská 24)             

o celkové výměře 49,53 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 569, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 466 v k.ú. Přerov a na 

pozemku p.č. 466 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 4953/63967 z vlastnictví statutárního 

města Přerova do vlastnictví spolku Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s., se sídlem Přerov            

I-Město, Bratrská 569/24, IČ 07092610. 

 

 

Diskuse: 

pan M. Dostál: 

Dotaz – proč náklady nenese společnost Teplo? 

 

p. Zácha: 

Teplo tam má technologii umístěnou. My jsme spoluvlastníci nebytového prostoru a náklady hradíme. 

Je to otázka na vedení společnosti Teplo, a.s. Technologie slouží našim občanům. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

695/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovitých věcí     

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 3820, jehož 

součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k části obce 

Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. v k.ú. Přerov (Strojař) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

 

VARIANTA I.: 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří   

o celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše    

v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města Přerov. 
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VARIANTA II.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří        

o celkové výměře 2.819 m2, jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336, příslušný k části 

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše      

v k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček, faktická: 

Varianta I. je neschvaluje, varianta II. schvaluje, přičemž komise pro majetkové záležitosti uvádí 

varianty opačně. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V usnesení je varianta I. neschvaluje, varianta II. schvaluje. Zastupitelé jsou schopni rozlišit významy 

slov.  

 

Ing. Hrabina: 

Má prezentaci, obrázky jsou se svolením architektky. Návrh podal on. Připomenul koupi objektu, aby 

se zabránilo vzniku ubytovny a projednání jeho demolice. Všechny strany v tomto zastupitelstvu měly 

před komunálními volbami ve svém programu slib, že budou se Strojařem něco dělat. Stavební             

a bytové družstvo Impuls podalo žádost o prodej toho objektu, aby byl objekt využit k bydlení členů 

družstva a nemusel být demolován. Družstvo bylo založeno v roce 2006. Každý si může zjistit ve 

vyhledávači, jak stavební družstvo Impuls funguje. Družstvo Impuls není velké, v současné době 

dělají správu objektů pro jiné strany. Na nákup a rekonstrukci mají předjednaný úvěr. Nechal 

promítnout, jak by vypadaly vnitřní dispozice. Chtějí, aby se se Strojařem začalo něco dít. 

 

Mgr. Netopilová: 

Každý záměr, který se týká Strojaře a jeho využití pro byty je zajímavou možností, je hoden toho, aby 

s ním byli seznámeni. Opět dostávají k rozhodnutí materiál, ve kterém je spousta příloh, ale to 

podstatné neobsahuje. Považuje za důležité, aby se konečně se Strojařem něco začalo dít. Je jasné, že 

od vládnoucí koalice se toho nedočkají. Město může být partnerem developera, může se podílet na 

tom, aby Přerov měl byty. 

Nebude pro materiál hlasovat, protože neměla možnost se s materiálem seznámit podrobně, ač by 

velmi ráda. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

O věcech majetkových rozhoduje zastupitelstvo. Dali všechny informace, které k tomu měli. To, že 

pan Hrabina svůj projekt napsal na jeden formát A4, není problém současné koalice. 

 

p. Zácha: 

Byla podaná žádost v rozsahu formátu A4.  

Řešení Strojaře se nedočkali ani od minulé koalice, které paní Netopilová byla součástí. Za celou 

dobu, co minulá koalice nabyla Strojař, nebyl jediný návrh, jak dál a nebylo to konkrétně projednáno, 

jak teď požaduje.  

Prověřili družstvo Impuls, zjistili, že v současné době má 2 družstevníky. Informace podstoupili do 

důvodové zprávy. Nejpodstatnější bylo vyjádření koordinační a majetkové komise, rady, odboru 

rozvoje.  

V minulosti u významných objektů bývali žadatelé několikrát a opakovaně na radnici vysvětlovat        

a představovat svůj záměr, financování, záruky projektu.  

Pan Hrabina dnes ukázal jednu vizualizaci a dva půdorysy a řekl, že má předjednán úvěr v bance. Pro 

zastupitele je důležitá záruka, že tam bude bytový dům a nebude sloužit jako dům, který je 

zkolaudován jako ubytovna. Ať dnes dopadne materiál v jakékoliv variantě, nic nebrání žadateli dále 

pokračovat v jednáních.  

Seznámilo družstvo Impuls předsedy politických klubů nebo komisi či koordinační skupinu s tímto 

záměrem? Za majetkovou komisi může říct, že se tak nestalo.  
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Kolega Hrabina měl dost času a prostoru na seznámení s tímto záměrem. 

 

p. Marek Dostál: 

Proč materiál, který nám teď pan Hrabina promítal, neměli k dispozici k prostudování? V minulém 

volebním období byl v pracovní skupině, která se Strojařem zabývala a hledala její využití. Nákup 

armádního domu na Čechové ulici byl prezentován jinak, zastupitelé viděli, jak firma chce objekt 

využít.  

Kolik členů má družstvo Impuls? Základní kapitál družstva je 50.000 Kč. Jak chtějí udělat ve Strojaři 

byty 4 + 1? Ve statickém posudku je jednoznačně řečeno, že se nedoporučuje budovu zatěžovat 

žádnými dalšími překlady. Celé mu to připadá, že to má politický podtext, protože za 1,5 roku budou 

volby do zastupitelstev, a pan Hrabina bude říkat, že chtěli Strojař koupit, ale oni mu ho neprodali.  

 

Ing. Vrána: 

Byl překvapen tou žádostí. Kolega Hrabina je předsedou družstva. Nyní se svému obou nevěnuje          

a působí jako učitel na základní škole v Předmostí. Družstvo Impuls má základní kapitál 50.000 Kč. 

Nezveřejňuje účetní výkazy, poslední zveřejnil v roce 2016. Do té doby v tom, co bylo zveřejněno, 

byly samé nuly. Družstvo nevykazovalo žádnou činnost. Rád by věděl, která sebevražedná banka 

družstvu s kapitálem 50.000 Kč půjčí třeba 200 mil. Kč na nákup a celkový projekt Strojaře. Za 

družstvo Impuls může žádat předseda a místopředseda. Tím je pan B., který je jeho rodina. Když se ho 

zeptal, co plánují se Strojařem, tak vůbec nevěděl o ničem. Sídlo družstva je na adrese Bartošova 1. To 

se ho také osobně týká. To je objekt jeho maminky a tety. Tyto dámy nikdy nedaly souhlas s tím, aby 

tam bylo sídlo stavebního družstva Impuls. Žádost neobsahuje žádnou prezentaci záměru, to, co tady 

viděli, ty 3 obrázky, to by zvládl žák základní školy. Neobsahuje žádné ekonomické ukazatele, 

vysvětlení, kdo za projektem v řádech stovek milionů stojí.   

Je to úsměvné a cítí politické tlaky. Projekt by se nikdy nezrealizoval. Nejedná se o seriózní projekt      

a on bude hlasovat pro neschválení záměru. 

 

Ing. Hrabina: 

Navrhuje variantu II. usnesení. Je to jedna z možností, co se Strojařem dělat. 

Pokud zastupitelé nesouhlasí s prodejem, navrhuje zřídit společnost, tak jak to Přerov udělal, když 

založil Sportoviště Přerov, s.r.o. 

Byty 4 + 1 jdou udělat na konci těch křídel tím, že středová chodba se uzavře, žádné překlady se 

nemusí nikde dávat a do chodby se umístí dveře, které spojí 2 byty 2 + 1. Je to technicky řešitelné. 

Pokud by při zápisu jakéhokoliv družstva do obchodního rejstříku nebylo povolení ke zřízení sídla 

nebo povolení používat adresu, tak orgán by to nezapsal. Už si to nepamatuje, je to hodně dlouho. 

Pokud by ten doklad pan Vrána chtěl, tak se pokusí v archivu, který na družstvu mají, to najít. 

 

Mgr. Netopilová: 

Z toho všeho, co tady zaznělo vyplývá, že ten materiál neměl být vůbec předložen. Pan Hrabina je 

mohl v bodu různé s tím seznámit nebo obeslat. 

V této fázi se bavit o čtyřpokojových bytech je úplný nesmysl. 

Pan Zácha, pan Lajtoch byli v představenstvu společnosti Regionální letiště Přerov, kde také nikdo 

nevedl účetní závěrky, byli to oni, kteří si to museli velmi naléhavě vyžádat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Materiál je předložený na zastupitelstvo proto, protože o majetkových záležitostech rozhoduje 

zastupitelstvo města Přerova. Nemají právo odložit žádost o koupi Strojaře s tím, že se jim projekt zdá 

nesmyslný. 

 

Ing. arch. Horký: 

On tu diplomovou práci, kterou tady prezentoval pan Hrabina má. Viděl ji. Technicky jsou 

realizovatelné ty zásahy, které autorka navrhuje. 

Pravda je, co říkal pan Dostál, že diskutovali na pracovní skupině různé možnosti a výsledkem 

pracovní skupiny byl návrh soutěžních podmínek na úpravu Strojaře a jeho okolí. To ale zastupitelstvo 
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svého času neschválilo a následně uložilo radě pokračovat v projektu bez architektonické soutěže. 

Pokud je mu známo, tak v projektu se nepokračuje. 

Požádal Kontrolní výbor, aby prověřil plnění usnesení 1065/36/5/2018, kdy zastupitelstvo schválilo 

pokračovat v záměru zadání veřejné zakázky bez vyhlášení architektonické soutěže, a dokonce na to 

vyčlenilo finanční prostředky. 

Tato žádost otvírá diskusi, jak dále pokračovat. Možností může být spolupráce se soukromým 

sektorem, nebo prodej, když bude projekt řádně připraven a budou jasné záruky, což tato žádost 

neposkytuje. 

Při hlasování se zdrží. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Chtěl by vědět od pana Hrabiny, z jakého důvodu ta žádost měla jednu větu, ve které je uvedeno, že 

žádají o odkup. Podle toho, co řekl pan Horký, tak těch informací je daleko více, pokud je to celá 

diplomová práce. 

Takový velký projekt bude mít určitě velkou finanční náročnost. Jaký by měl být cenový odhad na 

celkovou koupi, rekonstrukci a realizaci tohoto projektu? Je nějaká banka ochotná poskytnout firmě 

s nulovým účetnictvím, která žádný, ani daleko menší projekt nerealizovala, poskytnout takovou 

částku? Může pan Hrabina potvrdit nebo vyvrátit, co řekl pan Vrána, že místopředseda družstva 

Impuls v době, kdy se ho na to ptal, tak o tom neměl vůbec tušení, že by družstvo chtělo koupit 

Strojař? 

Jsou to drobnosti, které mu skládají děsivou scenérii, že je to jen výstřel, aby se o něčem začalo mluvit 

a není to ani myšleno vážně. 

 

p. Marek Dostál: 

Buňky ve Strojaři jsou o velikosti 4 x 6 metrů, tak neví, kdo by si z toho skládal byty 4 + 1. 

Prezentujete se jako Stavební a bytové družstvo Impuls s tím, že děláte správu nemovitostí. Komu tu 

správu děláte, když od roku 2016 nemáte žádné uzávěrky? Proč řádně nepodáváte výkazy na 

Justici.cz? 

Co se týká pana místopředsedy, to může potvrdit, protože on je členem komise pro rozvoj, investice, 

dopravu a bezpečnost a vůbec nevěděl o této žádosti. 

Jaká bude finanční náročnost projektu? 

K paní Netopilové: za všechno může ODS. To tady zapomněli říct. 

Jestli pan Hrabina chtěl tímto materiálem rozvířit diskusi o Strojaři, tak to se mu povedlo. Ztrácí se ale 

v tom cíli, který tady je, kromě toho politického podtextu. 

 

Mgr. Kouba: 

Pan Hrabina chce zřejmě po sobě nechat nějaký pomník, který ho vede k tomu, že chce pomoci 

Přerovu a chce, aby něco významného bylo svázáno s jeho jménem. Akorát, že ta cesta, kterou tady 

navrhuje, není tou cestou k úspěchu, protože to družstvo nepředložilo životaschopný plán, který by 

mohl přispět k využití Strojaře. 

Součástí žádosti nebyla diplomová práce, která je veřejně přístupná, protože o poskytnutí pan Hrabina 

požádal teprve nedávno, až poté, co tu jednu stránku vytvořil. Zaštiťovat plán cizí prací se mu zdá až 

nemorální. Došlo ke zneužití cizího duševního vlastnictví, a protože je to diplomová práce, tak byla 

veřejně přístupná. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Je pro vybudování bytů v hotelu Strojař, ale musí to být pro solidní firmu, se solidním záměrem            

a zázemím. Co tady bylo řečeno, tak z velké většiny mu to nepotvrdilo. 

Neví, jestli je čisté, prodávat takto napřímo Strojař. Jestli by nebylo čistější vypsat výběrové řízení. 

 

p. Zácha: 

To, co uvedl pan Vrána, byly pro něho nové a zásadní informace, pro to, jak se bude rozhodovat. 

Pan Hrabina navrhl variantu II. On sám při uvedení materiálu nedoporučil žádnou variantu a rada se 

neusnesla a nyní navrhl variantu I. 
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K návrhu pana Hrabiny založit novou společnost – iniciativa je umožněna každému zastupiteli            

a pokud budou potřebovat součinnost odboru majetku, je k dispozici. 

K paní Netopilové – vždy bude předkládat záměr tak, jak přijde žádost, předloží do zastupitelstva          

a pokud zastupitelé rozhodnou o schválení záměru, tak se žadatelem budou dál jednat naprosto 

konkrétně.  

Připomenul, kolikrát žadatelé představili jak v minulém, tak současném volebním období projekt na 

Čechovu 43 a co za těmi žadateli bylo práce, aby vyvrátili pochybnosti, které zastupitelé měli. 

Není pravda, co uvedl kolega Horký v úvodu, že odbor majetku předkládá záměrně několik materiálů 

na stůl a tím uvádí radní v omyl. 

Pokud mají něco prodávat, vypišme výběrové řízení. Dohodněme se, jestli Strojař chtějí prodat, pokud 

záměr je, schvalme záměr úplatného převodu a pracujme na podmínkách výběrového řízení, které 

zagarantují, že z toho nebude ubytovna. 

 

Ing. Hrabina: 

Proč jedna věta v žádosti – chtěl říct, prodáme to a máme dál na tom pracovat? Ono to v jedné větě 

není, ale v podstatě, zda ano jít touto cestou. 

Odhad těch nákladů bude 150 milionů korun. Částka 350 milionů TGM 16 je o tom, že to vlastně 

demolujeme až na nosné konstrukce, ale Strojař vymalujeme, dáme tam nová okna, zateplíme, dáme 

novou fasádu a upravíme dispozice. 

On ve své profesní praxi byl na různých stavbách, dělal bytový komplex Korunní dvůr. Rozsah prací 

byl 850 milionů korun. Umí pracovat s takovými velkými projekty. Žádost mínil tak, že podají žádost, 

pokud se rozhodne, pracujeme na tom dál. 

Pana místopředsedu bohužel telefonicky nesehnal, když měli zasedání představenstva, on se mu potom 

ozval z jiného telefonního čísla, tak si poznačil nové číslo, tím by řekl, že informace mu budou 

předávány s předstihem. 

Správu nemovitostí dělají zejména v rámci kolegy, který je v představenstvu na území Valašského 

Meziříčí, pokud někdo chce, bohužel takto veřejně asi ty informace ze smluv nebude zveřejňovat. 

Uzávěrky – to bere jako velké mínus. Zjistí, proč se to takto děje a proč uzávěrky tam nejsou. 

K tomu, že použil nějakou diplomovou práci – on z té diplomové práce použil obrazovou 

dokumentaci. S paní G. hovořil a ona mu dala písemný souhlas, že toto může použít. Nic si odnikud 

nesebral ani právně nepoškodil. 

 

Paní Tomaníková: 

Strojař není v seznamu majetku na odprodej. Zajímá ji, co město zamýšlí s objektem udělat. Oni tam 

chtěli domov důchodců, nebo pro bydlení a dole provozovat služby. Všechno bylo zamítnuto.  

Žádost pana Hrabiny vyvolala diskusi a byla by ráda, kdyby komise pro koncepci a strategii a komise 

majetková se tím zabývaly a předložily návrh, co město chce se Strojařem udělat.  

Návrh není dotažený s koncepcí města do detailu. Věří, že komise se tím budou spolu s radou zabývat 

a předloží záměr. 

 

p. Pospíšilík: 

Je dobře, že zastupitelé vyjádřili své pochyby. Souhlasí s tím, že materiál není kompletní jak ze strany 

pana Hrabiny, tak ze strany města. Očekával, že město k tomu do důvodové zprávy sdělí, jaký má 

záměr se Strojařem. Je dobře, že je vyvolaná diskuse, mohlo by se se Strojařem pohnout dopředu. 

Věří, že když pan Hrabina na klubu jim sděloval informace k tomuto záměru, tak bude dál pokračovat, 

doplní konkrétní věci k úvěru, k bytovému družstvu atd. Upozorňoval ho, že ta diskuse tady zazní, a 

že by měl materiály doplnit. 

Městu chybí bydlení pro mladé lidi a pro seniory. 

Město nebude mít finanční prostředky na to, aby mohlo ze svých peněz Strojař rekonstruovat.  

Očekává, že pan Hrabina písemně doloží další věci. 

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Jeho podnět pro Kontrolní výbor nebyl k hlasování, byl to podnět. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud by to zastupitelstvo odhlasovalo, tak by se tím Kontrolní výbor musel zabývat. Pokud ne, tak je 

to věc Kontrolního výboru. 

O návrhu pana Záchy se bude hlasovat jako o posledním. Jako zpravodaj doporučil variantu I. 

usnesení. Předtím je protinávrh pana Hrabiny. 

 

p. Zácha: 

Ocitoval žádost stavebního bytového družstva Impuls: „Žádáme tímto město Přerov, jako vlastníka 

nemovitostí o prodej níže uvedených nemovitostí, které bychom rekonstruovali na byty členů 

družstva: 1. Bývalý hotelový dům Strojař, ul. Velká Dlážka 336/2, Přerov, stavba o vybavení včetně 

pozemku p.č. 3820 v k.ú. Přerov, jehož je stavba součástí a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov, který 

má zásadní význam z hlediska napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu. K jakýmkoliv 

dotazům, či upřesnění použijte prosím následující spojení … Zdůvodnění: Město Přerov vlastní 

uvedenou nemovitost, kterou v nejbližší době nemíní využívat, téměř všechny subjekty 

v zastupitelstvu slíbily voličům tento objekt předělat na byty a tímto by závazek svým voličům splnily. 

Dle informací z Vlády ČR bude družstevní vlastnictví podporováno a město Přerov by tam mohlo být 

jedním z prvních měst, které by tento druh bytového vlastnictví podpořilo. Čestné prohlášení: žadatel 

prohlašuje, že nemá vůči městu žádný nesplacený závazek.“ 

Připadlo mu úsměvné, že pan předseda Hrabina nemá na pana místopředsedu telefonní číslo, že si ho 

změnil a nebyl schopen s ním komunikovat.  

To, co pan Hrabina řekl, oba vědí, že to není pravda. Ví, že to myslel ironicky, že by se napojily 

inženýrské sítě, vymalovalo, pustila elektrická energie, topení, plyn. Asi si pan Hrabina s úředníkem 

magistrátu nemovitost prohlédl a ví, v jakém je stavu. Budova nesplňuje hygienické podmínky. 

K panu Pospíšilíkovi – musí se distancovat od toho, že materiál nebyl správně zpracován. Diskutujeme 

to tady poněkolikáté a většina má v paměti, jak tady bylo hlasováno. 

Strojař nebyl schválen v koncepci nepotřebného majetku. Nikdo ze zastupitelů to nenavrhl. Kdyby byl 

zahrnut jako nepotřebný majetek, tak se již zabývali prodejem Strojaře. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Hrabiny (varianta II. usnesení): 3 pro, 21 proti, 8 se zdrželo, 1 

nehlasoval, 1 nepřítomen (MUDr. Trhlík), 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil MUDr. Trhlík v 15.53 hodin – je přítomno 34 

zastupitelů. 

 

 

Hlasování o návrhu pana Záchy (varianta I. usnesení): 25 pro, 7 se zdrželo, 2 nehlasovali,              

1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

696/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2883/1        

v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 2883/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 140 m2 v k.ú. 

Přerov, z majetku statutárního města Přerova. 
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Hlasování: 32 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

697/18/4/2021 Záměry statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2580/4        

v k.ú. Přerov, částí pozemků p.č. 6820/1, p.č. 6820/19, p.č. 6820/20, p.č. 

6820/21, p.č. 6820/22, p.č. 6824/13 vše v k.ú. Přerov, části pozemku p.č. 

1040/7 v k.ú. Újezdec u Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 2580/4 orná 

půda o výměře 20100 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova a ukládá Radě 

města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

 

2. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 6820/1 orná 

půda o výměře cca 1100 m2, části p.č. 6820/19 orná půda o výměře cca 14900 m2, části p.č. 

6820/20 orná půda o výměře cca 1370 m2, pozemku p.č. 6820/21 orná půda o výměře        

1400 m2,  části p.č. 6820/22 orná půda o výměře cca 2600 m2 a části p.č. 6824/13 orná půda    

o výměře cca 220 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova a ukládá Radě 

města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

 

3. schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod části pozemku p.č. 1040/7 orná 

půda o výměře cca 42500 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova    

a ukládá Radě města Přerova schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení. 

 

 

Diskuse: 

Paní Tomaníková: 

Navrhla hlasovat o každém bodu usnesení zvlášť. 

 

Mgr. Netopilová: 

Také by ráda doporučila hlasovat o každém materiálu zvlášť, obzvlášť pokud jde o bod 3 – pozemek 

v Újezdci. Nezdá se jí to být křišťálově čisté. V pátek mluvila telefonicky s předsedou místního 

výboru v Újezdci. V materiálu je psáno, že v roce 2020 souhlasili se záměrem prodat ten pozemek. 

V zápisech z výboru to nenašla. Doufá, že nemluví zmateně. Ptala se a nedověděla se. Přišlo ji 

podivné, že předseda ani nevěděl, že ten relativně velký pozemek obsahuje docela velký remízek, pás 

lesa, který se domnívá je cenný pro obyvatele té místní části. Pan předseda jí ani nebyl schopný říct, 

jestli obyvatelé o tom záměru vědí. On sám nevěděl, že dnes jde materiál do zastupitelstva. Obává se, 

že v dnešní době, kdy ceny pozemků rostou, je nebezpečné tento pozemek jen tak někomu nabídnout,     

i když bylo výběrové řízení. Byla by obezřetná. 

 

p. Zácha: 

Co se týká zápisů z osadních výborů tak poprosí kolegy, kteří chystali materiál a odborného referenta 

ať dá podklad, na základě čeho, to je v materiálu napsáno. Nemá důvod jim nevěřit.  

K remízku – musí čerpat z toho, co říká územní plán. Zcela jistě tam byla paní Netopilová fyzicky. Je 

to vidět i v přiloženém fotosnímku. V aktuálním územním plánu není na pozemcích veden žádný 

biokoridor. Územním plánem jsou tyto pozemky vhodné pro výstavbu rodinných domů. Dotazoval se 

na to, protože když materiál chystal, tak ten zelený pás tam je vidět. Ptal se i na životním prostředí. Ti 

nemají problém, protože to považují za náletové dřeviny a není to vedeno jako biokoridor. Za ně nebyl 

problém. Pokud by to bylo v rozporu s územním plánem, nemá tento materiál v zastupitelstvu co dělat. 
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Co se týká místního výboru, tak to dohledá. 

Ocitoval vystoupení paní Netopilové na lukrativní pozemky Křivá z minulého zastupitelstva. Proto 

předkládá záměr vyhlášení výběrového řízení, aby byly tyto lukrativní pozemky, když je nejsme 

schopni zasíťovat sami, tak aby je nabídli developerům k možnosti výstavby rodinných domů. 

 

Ing. arch. Horký: 

Zareagoval na dopis Přerovské stavební, která uvádí několik argumentů, které jsou dle jeho názoru 

liché, protože například sloupy vysokého napětí nejsou ve vlastnictví města, ale jsou ve vlastnictví 

ČEZ distribuce, která má povinnost se o ně starat. Nemusí nutně vzniknout nekvalitní architektonicko-

urbanistický celek jen kvůli tomu, že bude mít pozemek jediného vlastníka. Koneckonců i tato firma 

se může do výběrového řízení přihlásit. Nevidí důvod materiál stahovat, jak je materiál připraven, je 

v pořádku. 

Pan Zácha uvádí, že územní plán nevyžaduje v Újezdci biokoridor, což je bezpochyby pravda, ale ani 

nezakazuje remízek ponechat. Dá se vymyslet kompozice, která bude z té zeleně čerpat. Některý ze 

žadatelů s tím může pracovat. 

V materiálu si přečetl, že v červenci 2020 měla městská architektka zkonzultovat podmínky 

výběrového řízení, které tady nevidí úplně překlopeny, nebo možná žádné nebyly, není si tím jistý a 

s ohledem na výše uvedené, aby to dávalo smysl, aby vyhodnotili to nejlepší pro dané území, doplnil 

bod 4. usnesení: ZM požaduje, aby součástí podmínek prodeje byl požadavek na předložení 

urbanistické studie dané lokality. 

Nemusí se rozhodnout jen podle ceny, ale také podle toho, jak výhodné může být pro město 

uspořádání území. Ono je rozdíl, jestli tam bude kilometr komunikací nebo 10 kilometrů komunikací, 

které pak město získá do své správy a bude je muset udržovat. Podobně, kolik tam bude veřejného 

osvětlení. To bude muset následně platit město. Spousta věcí se do budoucna projeví jako náklad.  

 

p. Zácha: 

je rád, že pan kolega potvrdil návrhy usnesení, které jsou předloženy a že jsou po dlouhé době 

v souladu. Tento záměrový materiál je předkládán naprosto úmyslně, naschvál spojil v jeden návrh na 

usnesení, který je rozdělen na 3 body, aby to převyšovalo částku 3 mil. Kč, aby o tom rozhodlo 

zastupitelstvo, jestli tyto pozemky chce prodat nebo ne. 

K bodu 4 usnesení, který pan Horký navrhl – pokud zastupitelé schválí záměr, tak součástí toho 

návrhu na usnesení je, že uloží radě schválit vyhlášení a podmínky výběrového řízení, které budou 

projednávány i v majetkové komisi. Jestli ta podmínka bude urbanistická studie, nebo jaké další 

podmínky s tím budou související a na každou lokalitu možná jiné, to by nechal na té další diskusi 

uvnitř orgánů obce. 

 

Pan Marek Dostál: 

Také mluvil s předsedou výboru místního výboru v Újezdci. Sdělil mu, že dalekosáhle hovořil s paní 

Netopilovou v tom smyslu, že on se jí údajně nepředstavil, když mu telefonovala, a přitom ona se také 

nepředstavila. Předseda výboru mu sdělil, že souhlasné stanovisko bylo přes mailovou komunikaci. 

Myslí si, že pokud předseda osadního výboru jednoznačně sdělil, že to stanovisko je souhlasné, ono se 

to možná neobjevilo v žádném zápisu, možná, až se potom sejdou, tak se to tam objeví. 

K diskusi, že tam mohou vzniknout kilometry cest – co se za léta udělalo pro to, aby si občané mohli 

postavět rodinné domy? Okolní obce dávají občanům možnost stavět rodinné domy.  

K paní Netopilové – jakým jiným způsobem by se mohly nabídnout lidem pozemky, když ne 

výběrovým řízením? 

Co udělalo SpP pro to, aby v minulém volebním období vznikly tady ty zóny pro výstavbu rodinných 

domů? 

Paní Netopilová i pana předsedu Újezdce spojovala se stranou ODS. 

 

MUDr. Slováček, faktická: 

Požádal, jestli by si mohli zastupitelé odpustit poučování vzájemné, jak má kdo komu telefonovat a 

představovat se. 
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Mgr. Netopilová: 

Není proti výběrovým řízením a opravdu o nich mluvila v souvislosti se dvěma prvními pozemky. 

Nikoliv v souvislosti s Újezdcem. Přijde jí zvláštní a účelové, na rozdíl od pana Záchy, že v materiálu 

jsou tyto 3 lokality. 

Les na tom pozemku je důležitý. To, že jsou to náletové dřeviny, tak to neznamená, že z přírodního 

hlediska není cenný.  

Jestli má mít místní výbor slovo v nějakém rozhodování, tak o tom rozhodování musí být nějaký zápis. 

Ten zápis tam nikde není, přitom zápisy za rok 2020 jsou k nalezení na webu města. 

Obává se, aby tady nezafungovalo letité propojení stavebního byznysu a některých politiků. To je její 

hlavní a myslí si, že odůvodněná obava a zkušenosti s tímto mají. 

 

Ing. Střelec: 

Z diskuse pochopil, že nebude problém udělat výběrové řízení na první dva pozemky. Nevidí důvod, 

proč by se to mělo vyčleňovat. 

Měli by mít požadavky na urbanismus i na to, jak území dělit a obsluhovat. Nějakou koncepci by 

pozemky měly mít a minimálně podmínky, které si město bude dávat. 

Pokud nebudou chtít prodat za nejvyšší cenu, jak se většinou stává, tak si v zadávacím řízení musí 

stanovit, jaké jsou parametry, aby nebylo případně zpochybňováno. 

 

Ing. arch. Horký: 

Nedávno se vyhlašovalo výběrové řízení na prodej pozemků v Kozlovicích. Určitě si vzpomínají 

zastupitelé na přístup na pozemky vychozenou záhumení cestou ke stávajícím rodinným domům. Ve 

výběrovém řízení bylo uvedeno, že pozemek bude prodán nejvýhodnější nabídce. 

Výměry pozemků v bodě 1, 2 a 3 usnesení mají poměrně velkou plochu a není si jistý, jestli je 

výhodné mít rozestavěné 3 lokality naráz, pokud by se vše prodalo. Jestli není výhodnější nejdříve 

postavit jeden celek. 

Bude zdrženlivý v bodě 3 usnesení. 

Mysleme dál, než je jen prodej pozemků, aby si nenaběhli. 

 

Ing. Galeta: 

Dotaz – nebude město ztratné prodejem orné půdy a cenou za prodej stavebních pozemků? 

Funkcionáři ODS v Újezdci už mají zkušenost, že koupili ornou půdu a s poměrně milionovým ziskem 

ji prodali jako stavební pozemky.  

Nezbohatne někdo v budoucnu rozdílem mezi cenou orné půdy a cenou stavebního pozemku? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud se záměr schválí, budou se dělat znalecké posudky, které určí cenu majetku. V této chvíli není 

možné mluvit o nějaké disproporci, kdy město bude tratné. 

Bude na zastupitelích, jestli jsou ochotni za cenu, kterou nám kupující nabízí, prodat pozemky. 

Nyní neznáme hodnotu a neznáme nabídku. Až bude konkrétní nabídka, tak se rozhodnou, jestli za 

tuto cenu chtějí prodat. 

 

Pan Marek Dostál: 

Ve smlouvě by pak měly být body, které určí technické požadavky na ty cesty. 

Urbanistická studie se mu zdá být zbytečně moc. 

 

p. Zácha: 

Jednací řády rady a zastupitelstva jasně vymezují kompetence. 

Požádal paní Netopilovou, aby doložila účelnost toho prodeje, protože jestli se shodnou, že prodají 

pozemky v bodu 1 a 2 usnesení a posečkají s pozemky v bodu 3 usnesení, to by mohl kdokoliv z nich 

argumentovat, ať začnou u bodu 3 a posečkají s body 1 a 2 usnesení. 

Úsměvná je ta propojenost, protože si neumí představit, že pozemky na Křivé nebo v Kozlovicích 

koupí ve výběrovém řízení někdo, kdo je třeba členem ODS nebo jakékoliv jiné strany. Jestli by         

do podmínek neměli dát, že zájemce nesmí být členem nějaké strany, nebo uskupení, aby nebyl 

diskriminován.  
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K dotazu pana Galety – územním plánem jsou pozemky určeny pro výstavbu rodinných domů a podle 

toho bude znalec ty pozemky posuzovat a stanovovat kupní cenu, která bude předložena orgánům 

obce. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.:  

Na pana Galetu – rozdíl mezi cenou orné půdy za kterou developer koupí a cenou zasíťovaného 

hotového pozemku. Obrovský rozdíl je i v hodnotě toho pozemku, a to je správně. Developer 

infrastrukturu městu předá, a ta cena za infrastrukturu se mu vrátí s prodejem těch zasíťovaných 

pozemků.  

Parametry výběrového řízení určitě mohou být nastaveny různě a priorita nemusí být jen cena.  

To, že v materiálu jsou 3 různé lokality ve 3 různých místech Přerova – lidé si stěžují, že lokalit 

k bydlení je málo, nebo jsou na špatné straně Přerova. Je rád, že lokalit se otevře více. Navíc jde          

o záměr. 

 

Mgr. Kouba: 

Nemá informace, jako někteří kolegové, že pozemek bude patřit už někomu, kdo to koupí jako 

zemědělskou půdu a následně prodá jako stavební pozemek. Dávají možnost rozvoje oblasti, která je 

napojena na dálnici ve výhledu let a nepodsouvejme developerovi, že budeme určovat, kde se bude 

stavět a v jakém časovém horizontu. 

Pojďme férově přistoupit ke všem 3 bodům. Je to křišťálově čisté. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upozornil na jednací řád zastupitelstva - článek 6, bod 1 – zastupitelstvo má pracovní charakter, věcný 

a důstojný průběh. 

 

p. Zácha, faktická: 

Zápis č. 15 z jednání místního výboru Újezdec ze dne 29.6.2020, který je zveřejněn na webových 

stránkách města Přerova. Bod 2 zápisu – žádost o vyjádření o odprodej pozemku p.č. 1040/7 za 

účelem stavby rodinných domů – koordinační skupina navrhuje odprodej celé části pozemku 

výběrovým řízením. Místní výbor souhlasí s návrhem koordinační skupiny. Věcně tedy doložil, co je 

obsahem tohoto materiálu. 

 

Ing. Střelec: 

V některých zemích platí pravidlo, že město si určí parametry, kde se bude stavět a co se bude stavět. 

Všichni víme, jaké stavby v našem okolí vznikají. Žasne, kdo jim to povolí.  

 

p. Pospíšilík: 

Zájem o individuální výstavbu je. Problém je, pokud developer postaví na daném místě kostky             

a prodává už hotovou výstavbu. 

Budou hlasovat pro body 1 a 2 usnesení. 

Budou rádi, když je město bude informovat, jak pozemky budou vypadat. 

 

 

 

Hlasování o návrhu pana Horkého (bod 4 usnesení): 17 pro, 1 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval,      

1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

Hlasování o návrhu paní Tomaníkové (hlasovat po bodech usnesení): 27 pro, 1 proti, 5 se zdrželo,      

1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

Hlasování o bodu 1 usnesení: 28 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař). 
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Hlasování o bodu 2 usnesení: 28 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

Hlasování o bodu 3 usnesení: 19 pro, 11 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16.41 – 16.57 hodin 

 

 

 

698/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou                                                                                                                                                                

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

převod pozemku p.č. 1144/1 ostatní plocha o výměře 919 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou     

z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček: 

Dotaz – pokud by vybudování linky bylo v řádech desetitisíců korun, jakou částku by město utržilo      

za odprodej toho pozemku, o který si paní žádá. 

 

p. Zácha: 

Neumí odpovědět, není zpracován znalecký posudek. Postupuje se standardní formou – koordinační 

skupina, majetková komise, vyjádření odborného lesního hospodáře, které zde přednesl. Nemá 

představu, jak se v dané lokalitě pohybují ceny. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

699/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova  – pozemků p.č. 1014 a p.č. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 249/2 zahrada o výměře 135 m2 a pozemku p.č. 1014 orná půda o výměře       

1207 m2 oba v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Prachař). 
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700/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 

pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Lověšice u 

Př., k.ú. Bochoř                                                                                                                                                                

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

pozemků p.č. 6169/2 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.č. 6212 ostatní plocha o výměře 1060 m2, p.č. 

7102/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, p.č. 7160/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7160/4 ostatní 

plocha o výměře 9 m2, p.č. 7164/5 zahrada o výměře 2395 m2, p.č. 7164/6 orná půda o výměře     

1774 m2, p.č. 7164/15 orná půda o výměře 2040 m2, p.č. 7166/9 orná půda o výměře 1162 m2, p.č. 

7166/17 orná půda o výměře 2797 m2, p.č. 7166/40 ostatní plocha o výměře 94 m2, p.č. 7166/62 orná 

půda o výměře 3354 m2, p.č. 7166/66 ostatní plocha o výměře 1328 m2, p.č. 7166/158 ostatní plocha 

o výměře 204 m2, p.č. 7166/160 ostatní plocha o výměře 1309 m2, p.č. 7167/5 zahrada o výměře   

1234 m2, p.č. 7167/8 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7167/9 orná půda o výměře 196 m2, p.č. 

7167/10 ostatní plocha o výměře 121 m2, p.č. 7167/11 ostatní plocha o výměře 32 m2, p.č. 7167/18 

orná půda o výměře 76 m2, p.č. 7167/19 ostatní plocha o výměře 61 m2, p.č. 7167/20 orná půda o 

výměře 102 m2, p.č. 7167/22 orná půda o výměře 9 m2, p.č. 7167/31 orná půda o výměře 408 m2, p.č. 

7167/32 orná půda o výměře 1483 m2, p.č. 7167/33 ostatní plocha o výměře 3568 m2, p.č. 7167/41 

ostatní plocha o výměře 124 m2, p.č. 7167/42 ostatní plocha o výměře 3167 m2, p.č. 7167/47 orná 

půda o výměře 4 m2, p.č. 7167/48 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 7167/49 orná půda o výměře     

22 m2, p.č. 7167/53 orná půda o výměře 12 m2, p.č. 7167/54 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.č. 

7167/55 orná půda o výměře 11 m2, p.č. 7167/57 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 7167/58 ostatní 

plocha o výměře 3 m2, p.č. 7167/59 orná půda o výměře 1 m2, p.č. 7167/63 ostatní plocha o výměře    

3 m2, p.č. 7167/64 ostatní plocha o výměře 1 m2, p.č. 7167/65 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 

7167/66 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 7167/67 ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 7167/75 

ostatní plocha o výměře 1473 m2, části p.č. 6163/1 ostatní plocha o výměře cca 185 m2, části p.č. 

6163/2 orná půda o výměře cca 98 m2, p.č. 7279/45 ostatní plocha o výměře 1127 m2, p.č. 7279/46 

ostatní plocha o výměře 73 m2, části p.č. 7279/47 o výměře cca  17 m2 vše v k.ú. Přerov,   

pozemků části p.č. st. 557/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 9 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha   

o výměře 1492 m2, části p.č. 541/1 ostatní plocha o výměře cca 472 m2 a cca 278 m2,  p.č. 542/6 

ostatní plocha o výměře 48 m2, p.č. 548 ostatní plocha o výměře 1343 m2, části p.č. 633/10 ostatní 

plocha o výměře cca 597 m2, části p.č. 633/11 zahrada o výměře cca 858 m2, části p.č. 633/40 zahrada 

o výměře cca 2971 m2, p.č. 633/41 ostatní plocha o výměře 7836 m2, části p.č. 633/42 ostatní plocha 

o výměře cca 3274 m2, p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře 8595 m2, p.č. 633/54 ostatní plocha          

o výměře 110 m2 vše v k.ú. Předmostí,  

pozemků p.č. 54 orná půda o výměře 142 m2, p.č. 1145/9 ostatní plocha o výměře 238 m2, p.č. 

1145/16 ostatní plocha o výměře 949 m2, p.č. 1145/45 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.č. 1145/46 

ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 1145/50 ostatní plocha o výměře 54 m2, části p.č. 1309 ostatní 

plocha o výměře cca 37 m2, p.č. 1183 orná půda o výměře 232 m2, p.č. 1195 orná půda o výměře    

234 m2, p.č. 1196 orná půda o výměře 132 m2, p.č. 1307 orná půda o výměře 307 m2, p.č. 1308 

ostatní plocha o výměře 337 m2, p.č. 1314 orná půda o výměře 823 m2 vše v k.ú. Dluhonice,  

pozemků p.č. 1649/2 orná půda o výměře 63 m2, p.č. 1665/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 

2174/2 orná půda o výměře 268 m2, p.č. 2174/18 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 2175/12 orná 

půda o výměře 461 m2, p.č. 2176/3 ostatní plocha o výměře 573 m2, části p.č. 2176/29 orná půda o 

výměře cca 1474 m2, p.č. 2176/32 orná půda o výměře 111 m2, p.č. 2176/36 orná půda o výměře       

44 m2, p.č. 2176/55 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 2176/59 orná půda o výměře 95 m2, části p.č. 

1477/2 ostatní plocha o výměře cca 71 m2, části p.č. 1665/1 ostatní plocha o výměře cca 22 m2 vše     

v k.ú. Bochoř, 

pozemků p.č. 491/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 548/26 orná půda o výměře 66 m2, p.č. 

548/31 ostatní plocha o výměře 881 m2, p.č. 548/40 orná půda o výměře 23 m2, p.č. 548/43 orná půda 

o výměře 119 m2, p.č. 548/46 orná půda o výměře 29 m2, p.č. 548/51 orná půda o výměře 199 m2, 

p.č. 548/54 orná půda o výměře 597 m2, p.č. 548/57 ostatní plocha o výměře 220 m2, p.č. 548/59 orná 

půda o výměře 2441 m2, p.č. 548/60 orná půda o výměře 185 m2, p.č. 548/63 orná půda o výměře     

25 m2, p.č. 548/83 orná půda o výměře 2 m2, části p.č. 481/3 ostatní plocha o výměře cca 2 m2, p.č. 
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549/22 orná půda o výměře 1647 m2, p.č. 549/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 549/27 

ostatní plocha o výměře 102 m2,  p.č. 549/34 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 549/38 ostatní 

plocha o výměře 138 m2, části p.č. 386/3 orná půda o výměře cca 37 m2, části p.č. 549/13 ostatní 

plocha o výměře cca 155 m2, p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, p.č. 491/2 ostatní plocha         

o výměře 5 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

ve vlastnictví statutárního města Přerova  

 

za pozemek p.č. 1145/40 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice, 

pozemky část p.č. 7166/153 zahrada o výměře cca 192 m2, část p.č. 7166/154 zahrada o výměře cca 

253 m2, p.č. 7166/155 zahrada o výměře 6 m2, část p.č. 6210/3 zahrada o výměře cca 23 m2 vše v k.ú. 

Přerov, 

pozemky p.č. 322/39 orná půda o výměře 88 m2, p.č. 330/41 orná půda o výměře 708 m2, část p.č. 

330/40 orná půda o výměře cca 989 m2, část p.č. 548/23 orná půda o výměře cca 7 m2, p.č. 548/78 

orná půda o výměře 1m2, p.č. 330/38 orná půda o výměře 307 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, 

pozemky část p.č. 633/39 zahrada o výměře cca 330 m2, část p.č. 633/38 zahrada o výměře cca        

323 m2, část p.č. 633/37 zahrada o výměře cca 299 m2, část p.č. 633/36 zahrada o výměře cca          

208 m2, část p.č. 633/32 zahrada o výměře cca 224 m2, p.č. 633/63 zahrada o výměře 176 m2, část 

p.č. 633/21 orná půda o výměře cca 178 m2, část p.č. 633/20 zahrada o výměře cca 202 m2, část p.č. 

633/18 zahrada o výměře cca 302 m2, část p.č. 633/17 zahrada o výměře cca 490 m2, p.č.st. 422 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, část p.č. 633/71 zahrada o výměře cca 239 m2, část p.č. 

st. 556  zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 7 m2, část p.č. 633/12 zahrada o výměře cca 522 m2, 

část p.č. 633/13 zahrada o výměře cca 172 m2, p.č. 633/73 zahrada o výměře 57 m2, p.č. 633/74 

zahrada o výměře 137 m2, část p.č. 633/76 zahrada o výměře cca 156 m2, část p.č. 633/75 orná půda o 

výměře cca 121 m2, část p.č. st. 478 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, část p.č. 633/33 

zahrada o výměře cca 58 m2, p.č. st. 592 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, část p.č. 633/35 

zahrada o výměře cca 77 m2, část p.č. 633/34 zahrada o výměře cca 67 m2 vše v k.ú. Předmostí 

ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic     

a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,     

IČ: 65993390 s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz - nejedná se v tomto materiálu o pozemky, kde předpokládali, že je ŘSD vykoupí a budou 

z toho mít nějaký příjem? 

 

p. Zácha: 

Odpoví písemně. Neumí odpovědět. 

 

 

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

 

 

 

 

701/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č.  756, příp. p.č. 

592  za část pozemku p.č 686/17, pozemky 665/24, p.č. 665/25, p.č. 

666/12 ve vlastnictví fyzické osoby vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 592 trvalý travní porost o výměře 14231 m2 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova nebo jeho části za část pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca      

50 m2, p.č. 666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.č. 665/24 trvalý travní porost          

o výměře 1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice         

u Přerova ve vlastnictví ***.  

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - směnu nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 756 orná půda o výměře 16515 m2 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova nebo jeho části za část pozemku p.č. 686/17 orná půda o výměře cca 50 m2, p.č. 

666/12 trvalý travní porost o výměře 970 m2, p.č. 665/24 trvalý travní porost o výměře       

1466 m2, p.č. 665/25 trvalý travní porost o výměře 791 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova       

ve vlastnictví ***.  

 

 

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

 

 

 

702/18/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 a pozemku p.č. 6552/21 oba          

v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6552/22 ostatní plocha o výměře 253 m2 a pozemku 

p.č. 6552/21 ostatní plocha o výměře 14 m2 oba v k.ú. Přerov, geometrickým plánem č. 7197-

205/2020 přisloučené do pozemku p.č. 6552/44 ost. plocha v k.ú. Přerov do vlastnictví Stami Hranice 

s.r.o., se sídlem Skalní 1942, 753 01 Hranice, IČ 26849216, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 

120.000,- Kč, která bude navýšena o částku 25.200,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty podle 

platné sazby daně dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Součástí kupní smlouvy je i 

úhrada za bezesmluvní užívání pozemků bez právního důvodu za dobu 3 roky zpětně od právních 

účinků provedení vkladu vlastnického práva k předmětu převodu do katastru nemovitostí stanovenou 

na základě vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova ve výši 166.527,- Kč. 

 

 

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

 

 

 

 

703/18/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2617/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2617/2 zastavěná 

plocha nádvoří o výměře 29 m2 v k.ú. Přerov, z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví     

Ing. P*** K***, bytem *** za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem       

ve výši 18.300,- Kč. Dodání pozemku je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Součástí ujednání 
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kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemku za období od 15. 7. 2020 do doby 

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

 

 

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

 

 

 

 

704/18/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části p.č. 482/1 a pozemku p.č. 736/2 oba v k.ú. Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 482/1 trvalý 

travní porost o výměře 24 m2 a pozemku p.č. 736/2 zahrada o výměře 57 m2 vše v k.ú. Penčičky - dle 

geometrického plánu č. 353-217/2019 označené jako pozemek p.č.736/2 zahrada o výměře 81 m2         

v k.ú. Penčičky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana M*** M***, bytem ***    

za kupní cenu ve výši 12.380,- Kč, která bude navýšena příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase 

obvyklá.  

 

 

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

 

 

 

 

705/18/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

- podílu id. ½ pozemku p.č. 1300/14 v k.ú. Rousínov u Vyškova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova - podílu id. ½ pozemku p.č.1300/14 ost. plocha o výměře 125 m2 v k.ú. 

Rousínov u Vyškova do vlastnictví Města Rousínov, se sídlem Sušilovo náměstí 84/56, 683 01 

Rousínov, IČ 00292281, za cenu v čase a místě obvyklou ve výši 6.250,- Kč. Dodání pozemku není 

plněním, které je předmětem daně z přidané hodnoty. 

 

 

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

 

 

 
 

 

706/18/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 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) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5466/64 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. 5466/64       

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

203, 751 16 Želatovice. 

 

 

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

 

 

 

 

707/18/4/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 831/31 ostatní plocha, jiná plocha označená geometrickým plánem č. 721-

204/2020 jako p.č. 831/55 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov,                  

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

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

 

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

pozemku p.č. 831/31 ostatní plocha, jiná plocha označená geometrickým plánem č. 721-

204/2020 jako p.č. 831/55 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 v k.ú. Přerov,                 

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

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

 

 

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

 

 

 

 

708/18/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků v k.ú. Přerov pro realizaci stavby „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště“  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod pozemků – spoluvlastnického podílu id 1/3 části pozemku p.č. 

6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1348 

m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 ostatní 

plocha o výměře cca 205 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 84 m2 

všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 
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Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

2. neschvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1708 m2, 

části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 28 m2, části pozemku p.č. 6752/39 

ostatní plocha o výměře cca 31 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 z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, 

se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova 

za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

3. neschvaluje úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní plocha o výměře cca 317 m2, 

spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 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 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. 

 

4. neschvaluje úplatný převod 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 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti 

EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2 - 

cena v místě a čase obvyklá. 

 

5. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního povolení č. 31/2020 vydaného 

dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod 

č.j. MMPr/158864/2020/Bo na stavbu „Propojení komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes 

výstaviště" SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-0,320) a části projektové 

dokumentace v rozsahu stavebního objektu  SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-

0,320) mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností EMOS property s.r.o., 

IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a NORSOL 

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

dohodnutou úplatu ve výši 178.370,- Kč bez DPH (215.827,70 Kč vč. DPH). 

 

6. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí č. 11/2020 vydaného 

Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 29.1.2020, 

pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP - záměr umístění stavby „Propojení komunikace ulice 

Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" Přerov, Přerov I-Město v rozsahu SO 101.1.2. MK 

Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) a převod části projektové dokumentace v rozsahu 

SO 101.1.2. MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,320 - 0,500) mezi statutárním městem Přerov 

jako převodcem a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 

75002 Přerov I-Město jako nabyvatelem za dohodnutou úplatu ve výši 164.800,- Kč bez DPH 

(199.408- Kč vč. DPH). 

 

7. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z Rozhodnutí vydaného Magistrátem města 

Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí dne 9.9.2020, pod č.j. 

MMPr/188696/2020/PeZ – povolení k nakládání s povrchovými vodami a stavební povolení ke 

stavbě vodního díla „Propojení komunikace ulice Kopaniny  - Lipnická přes výstaviště“ SO 
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301.1. – Odvodnění MK Lipnická – U Výstaviště“ a převod části projektové dokumentace        

v rozsahu SO 301.1. – Odvodnění MK Lipnická – U Výstaviště mezi statutárním městem 

Přerov jako převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se 

sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a společností NORSOL s.r.o., IČ: 

63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako nabyvateli za 

dohodnutou úplatu ve výši 190.370,- Kč bez DPH (230.347,70 Kč vč. DPH). 

 

 

Schválený protinávrh pana Záchy: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemků – spoluvlastnického podílu id 1/3 části pozemku p.č. 

6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca     

1348 m2, části p.č. 6752/40 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, části pozemku p.č. 6752/72 

ostatní plocha o výměře cca 205 m2, části pozemku p.č. 6752/39 ostatní plocha o výměře cca 

84 m2 všechny v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

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

IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích, na základě výzvy 

budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán na 

oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 let 

od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6752/41 ostatní plocha o výměře cca 1708 m2, 

části pozemku p.č. 6752/72 ostatní plocha o výměře cca 28 m2, části pozemku p.č. 6752/39 

ostatní plocha o výměře cca 31 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 z vlastnictví společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, 

se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město do vlastnictví statutárního města Přerova 

za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH  - cena v místě a čase obvyklá. 

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

IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.2 a část SO 101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na 

základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem 

nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

3. schvaluje úplatný převod části p.č. 6750/1 ostatní plocha o výměře cca 317 m2, 

spoluvlastnického podílu id 2/3 části p.č. 6750/62 ostatní plocha o výměře 457 m2, části p.č. 

6752/97 ostatní plocha o výměře cca 33 m2, části p.č. 6752/45 ostatní plocha o výměře       
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1623 m2, části p.č. 6752/98 ostatní plocha o výměře cca 29 m2 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- 

Kč/m2, včetně DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.1) včetně dosažení pravomocného kolaudačního rozhodnutí 

povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích,  na základě 

výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude geometrický plán 

na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem nejpozději však do 3 

let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

4. schvaluje úplatný převod 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 vše v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti EMOS 

property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně 

DPH - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností EMOS property 

s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako budoucím 

prodávajícím a statutárním městem Přerov jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemků, potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem, a dále po realizaci a dokončení stavby (pozemní komunikace – Etapa 

výstavby část SO 101.1.2 a část SO 101.1.3) včetně dosažení pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí povolujícího předmětnou komunikaci zbudovanou na popsaných pozemcích na 

základě výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí bude 

geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem 

nejpozději však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

5. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

529 047,9 * + 8 090,5 537 138,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

3639 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300673 

 – Převod pozemků 6752/41, 

6752/40, 6752/40, 6752/39, 6752/72, 

6752/76 – propoj Kopaniny) 

0,0 + 8 090,5 8 090,5 

 

 

Diskuse: 

p. Marek Dostál, faktická: 

Na 19, schůzi Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost tento materiál probrali a komise 

přijala usnesení s tím, že doporučila radě města realizovat stavbu propojení komunikace ulice 

Kopaniny – Lipnická přes výstaviště. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

To nebyla faktická poznámka. 

 

p. Zácha: 

Jako jeden ze zastupitelů předložil protinávrh. To je ta varianta, která je v důvodové zprávě uvedena 

jako varianta I. (viz. schválené usnesení). Je to návrh v pěti bodech a je promítnut na tabuli. V bodě 5 

usnesení je rozpočtové opatření, ve kterém dochází k drobné změně oproti tomu, co je v důvodové 

zprávě, protože projektant doručil nový záborový elaborát na základě kterého, pokud by pozemky 

vykupovali, tak bude dotčena ta stavba.  

Rozhodl se tento návrh na usnesení předložit i na základě diskuse, která proběhla na minulém 

zastupitelstvu, kdy upustili od té směny a on jako jeden z mnoha je přesvědčen, že ta komunikace dává 

smysl, odlehčí Velké Dlážce, Kopaninám a Palackého ulici.  

Všichni vědí, jak se rodila historie toho materiálu od roku 2019. Zastupitelé se dočetli v materiálu, co 

majitelé areálu investovali k dnešnímu dni do dané lokality, jak se jeden z nich má v plánu 

spolupodílet na stavbě plánované komunikace. 

 

p. Pospíšilík: 

Na minulém zastupitelstvu proběhla k tomuto materiálu obsáhlá diskuse a zastupitelstvo se většinou 

shodlo, že bude čistější, když neproběhne směna, ale nabídnou se pozemky, které měly být ve směně 

do výběrového řízení a že město pozemky vykoupí a stavba proběhne.  Zajímalo by ho, proč to radou 

neprošlo, když firma Norsol a Emos splnila svoje podmínky, a i zastupitelstvo dlouhodobě tuto stavbu 

podporuje a posouvá ji dopředu. 

Pan Zácha předkládá protinávrh, tak problém bude asi u zastupitelů z hnutí ANO. Dotaz na pana 

Vránu – kde je u nich ten problém? On je přesvědčen, že ta propojka pomůže občanům města tím, že 

odlehčí Velkou Dlážku. Staví se tam nové nákupní centrum a zase se zvýší průjezdnost aut přes 

Velkou Dlážku. 

Oni dlouhodobě tento materiál podporují. Nic čistějšího, než vykoupení pozemků v podstatě není. 

Proč hnutí ANO nechce tento materiál podpořit, když obě společnosti tvrdí, že svoje body ve smlouvě 

splnily a město Přerov s nimi tu smlouvu podepsalo? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neví, co společnost Norsol splnila, ale pan Pospíšilík má pravdu, že na radě hlasovalo ANO jednotně 

proti tomu návrhu. Jim ta cesta také dává smysl, ale v jednání se společností Norsol, které trvá už dva 

roky, vždy mluvili o tom, že i společnost Norsol se bude podílet na té stavbě. Z nějakého důvodu se k 

tomuto závazku v poslední době nehlásí, a proto ANO nepodporuje návrh, aby město platilo za propoj 

70 mil. Kč, když na všech původních jednáních se bavili o tom, že město Přerov bude zhruba 2/3 se 

spolupodílet a firmy 1/3. Ten návrh, o kterém se zpočátku bavili v této chvíli neplatí, a proto 

nepodporují ten výkup za těchto podmínek. 

 

Ing. Galeta: 

Myslí si, že ta plánovaná cesta mezi Kopaninami a Lipnickou ulicí má strategický význam pro Přerov. 

Do Přerova se těžko vjíždí. V budoucnu po té cestě může být vedena i městská doprava. 

Ta cesta tam bude, ať s nimi nebo bez nich. Jenom záleží, jestli bude veřejná, nebo soukromá. Pokud 

bude soukromá, tak město bude dost omezeno v dopravní obslužnosti. Je ve veřejném zájmu, aby ta 

cesta byla, jak navrhuje pan Zácha, a aby byla součástí veřejné stavby a byla postavena především pro 

lidi. Aby tam nebyla žádná omezení těch dvou firem. Myslí si, že ta cesta je velice důležitá. 

 

p. Zácha: 

Pokud budou stavbu stavět soukromí investoři, tak město neovlivní, v jaké podobě a v jakém rozsahu. 

Určitě to nebude veřejně přístupná účelová komunikace, která bude sloužit občanům. 

V protinávrhu těžil i z toho, jak probíhala debata na minulém jednání, kdy všechny strany a hnutí, 

kromě SPD, které to vyjádřilo na dnešním jednání, podpořily výstavbu té komunikace.   

To, jak probíhala debata na radě – to je mezi nimi radními. Byla to transparentní a dlouhá diskuse, kde 

se dávaly argumenty pro a proti. Jako zpravodaj materiálu musí ctít jednací řád a předložit návrh na 
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usnesení tak, jak bylo odhlasováno v radě. Proto ta důvodová zpráva, proto to vysvětlení, proto ten 

protinávrh. 

Odhadované náklady na výstavbu komunikace i s výkupem pozemků jsou někde na ceně s DPH         

48 mil. Kč plus 8 mil. Kč za výkup pozemků. Od toho se odečítají nějaké příspěvky. 

 

MUDr. Slováček: 

Byl minule jeden z těch, kdo kritizovali zamýšlenou směnu pozemků a prosazoval, aby město ty 

pozemky pod plánovanou komunikací koupilo. Je pro, aby ty pozemky město koupilo, aby to 

propojilo Kopaniny a I/47, aby tam byla komunikace, která bude využitelná pro dopravu všech. S tím, 

jak se to vyvíjí stran dokončení dálnice, tak lze předpokládat, že Přerov bude neustále a dlouhé roky 

ucpávaný a pokud by vybudovali další komunikaci, která odlehčí Velké Dlážce a v podstatě i 

komunikacím kolem OBI, tak je pro to, aby to koupili. Je to možnost, jak dostat dopravu ze sídlišť. 

Bude hlasovat pro protinávrh pana Záchy. 

 

Ing. Mazochová: 

Hnutí ANO nikdy nezpochybňovalo, že občané tu cestu potřebují. Výjimečně souhlasila s panem 

Galetou, že ji potřebují i podnikatelé. 

V rámci koalice se nikdy nedohodli na tom, že postaví všechny 3 etapy, a ještě vykoupí pozemky.  

Chápe pana Záchu, že řeší pouze majetkoprávní vztahy, ale musí tu cestu řešit jako celek, včetně 

finančních dopadů. 

Její názor je, že příspěvek od podnikatelů by nějaký měl být a pokud teď zvednou ruku pro nákup těch 

pozemků, tak tím to zabili.  

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Jejich klub podporuje úplatný převod pozemků. Mnoho občanů jí řeklo, podpořte to, cesta je potřeba. 

 

Ing. Navrátil: 

Propoj přes výstaviště je určitě z dopravního hlediska zajímavou alternativou v současné době velmi 

vytížené komunikace na ulici Velká Dlážka. Projektant, který cestu vyprojektoval, bezesporu odvedl 

kus dobré práce. 

Jde do finále stavba mimoúrovňového křížení, které je v nejvytíženějším směru od ulice Polní směrem 

na Olomouc. Úzké hrdlo v podobě železničního podjezdu bude v podstatě odstraněno, protože bude 

sloužit pouze pro místní dopravu. V průběhu září bude dokončena okružní křižovatka u prodejny Lidl, 

kde navíc ve směru z ulice Lipnická směrem na Předmostí bude napojena samostatná propojovací 

větev. Od října se dopravní situace v této lokalitě významně změní a důležitost propojení bude menší 

než v současné chvíli. 

Rozhodně je pro propojení, ale ne za každou cenu. Ne, za cenu toho, že město vykoupí pozemky,          

a ještě propoj bude financovat. Osobně mu nepřijde v pořádku, že jsou tři strany, kdy dvě se chtějí 

dohodnout a třetí v průběhu jednání mění dohody. Postaví si hlavu a staví je do role, že pokud město 

nevykoupí pozemky, žádný propoj nebude. 

Z pohledu péče řádného hospodáře je pro to, aby oba podnikatelské subjekty zdarma vložily pozemky 

do majetku města a město se zavázalo investiční akci z vlastních prostředků realizovat. 

 

Ing. Střelec: 

Je jedním z těch, kteří na radě hlasovali proti nákupu těchto pozemků z několika důvodů. První důvod, 

jak řekl pan Galeta – strategická komunikace je dálnice, která povede jako obchvat města Přerova. 

Strategická komunikace je průpich města Přerova, který naváže na dálnici Olomouc-Přerov.  

Toto je místní komunikace, která není určena pouze pro občany města Přerova, ale i jako obslužná pro 

tyto dvě společnosti. Proto si myslí, že v případě toho, že to město bude stát 75 mil. Kč včetně nákupů 

pozemků, tak by bylo férové ze strany obou společností, aby vložily pozemky a město Přerov toto 

zrealizovalo.  

Na minulém zastupitelstvu slyšeli pana Valtera, kolik do toho dal financí.  

Komunikaci budou využívat hlavně tyto firmy, proto by se na tom měly podílet. 

Není proti tomu, aby se komunikace postavila, ale aby se postavila za určitých podmínek, které 

pravděpodobně byly předtím dojednány, ale nebyly dány písemně formou smlouvy. 
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Bude hlasovat proti výkupu pozemků. 

 

p. Zácha: 

Jestli město vloží veřejné finance do výkupů pozemků, tak to nemůže skončit výstavbou první etapy. 

To by za jistých okolností mohlo být bráno jako zneužití veřejných financí. 

Pokud kdokoli ze zastupitelů bude hlasovat pro variantu, kterou předložil, musí udělat maximum pro 

to, aby tu komunikaci dostavili v plné délce a ve všech etapách, které jsou součástí projektové 

dokumentace a některých vydaných povolení.  

Ta celková částka včetně výkupů pozemků není 75 mil. Kč.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Povolení na druhou a třetí etapu ještě zdaleka není hotovo. Povolena je pouze první etapa, která je 

fakticky příjezdová cesta k bráně Emosu. Tím, že město postaví tuto cestu, fakticky podpoří tuto firmu 

7 mil. Kč, kdy oni musí postavit cestu za 3 mil. Kč a my jim teď tu cestu postavíme, a ještě k tomu od 

nich vykoupíme pozemky za 4 mil. Kč. Pokud schválíme výkup tak podpoříme firmu 7 mil. Kč.  

 

MUDr. Slováček: 

Sice výstavbou komunikace v budoucnu mezi I/47 a sídlištěm Kopaniny podpoří ty dvě firmy, ale 

nezapomínejme na to, že ty firmy zaměstnávají spoustu lidí z Přerova. Pozemky by město mělo 

vykoupit a komunikaci zrealizovat. 

 

p. Zácha: 

Vysvětlil, jak etapizace je naplánovaná. Z ulice Lipnická ten stávající sjezd měli zastupitelé možnost 

všichni vidět. To je to, co je vybudováno.  

První etapa začíná včetně kruhového objezdu. To, co tady padlo, tak ta nákladní vrátnice pro firmu 

Emos je v první zatáčce, to znamená, že firma Emos, pokud by takto brali, tak na vlastní náklady ještě 

musí dobudovat část komunikace, která propojí tuto stavbu s nákladní vrátnicí, kterou mají v plánu. 

Druhá etapa je z ulice Výstaviště přes Strhanec po první levotočivou zatáčku ve směru jízdy. 

Třetí etapa nemůže být povolena dříve, než bude první nebo druhá etapa zkolaudována, protože vždy 

musí být komunikace připojená na veřejně připojenou veřejnou komunikaci. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Pokud dobře pochopil z jednání, kterého se účastnil s firmou Norsol a Emos, tak na začátku byl 

projekt těchto dvou firem, které si chtěly vybudovat komunikaci ke svým areálům. V tom okamžiku se 

do toho vložilo město a dohodlo se, že by se propojil areál celý a komunikace by se celá zprůjezdnila 

pro potřeby občanů. Vlastník práv na projektovou dokumentaci poskytl svým podpisem tuto smlouvu 

městu s tím, že město bude pokračovat a budovat komunikaci po nějaké dohodě s financováním.        

To neví, jak probíhalo.  

Chápe to tak, že komunikace je důležitá nejen pro ty dvě firmy, ale pro občany města. 

Hlasoval pro propojení. 

 

Pan Valter, jednatel společnosti Norsol, s.r.o., občan města Přerova: 

Rozpočet stavby je 41 mil. Kč.  

Ke společnosti Norsol a porušování pravidel – žádná pravidla neporušili, v jednání vystupovali 

naprosto korektně a otevřeně.  

Záležitost kolem veřejné komunikace vznikla v roce 2016, kdy Norsol koupil část výstaviště                 

a v územním plánu už tato komunikace byla zanesena. Se všemi podmínkami a parametry vždy 

souhlasili a ochotně spolupracovali se zástupci města. V průběhu realizace a jednání vznikala tato 

komunikace zpočátku jako veřejná komunikace sloužící k průjezdu z ulice Kopaniny na ulici 

Lipnickou. Původní rozpočet byl 38 mil. Kč, ale v průběhu jednání jednotlivé útvary města do 

investice přidávaly další parametry komunikace a najednou byla částka na 68 mil. Kč. V ten okamžik 

ze strany vedení magistrátu se objevila otázka – kdo to zafinancuje. Najednou vznikl požadavek, že 

třetinu budou platit soukromí investoři. Předtím to nikdy nepadlo. 

Mezitím, kdy ta jednání probíhala, tak Norsol se společností Emos provedly investiční akci sjezd na 

vlastní náklady. Stálo to 12 mil. Kč. Tato stavba je součástí budoucí komunikace a dnes tvoří vklad 
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obou společností do budoucí komunikace. Nechápe tedy rozhodnutí rady v tom, že tuto důležitou část 

nevzala v potaz a argumentem bylo, že Norsol nesplnil podmínky.  

Společnost Norsol vždy podmínky splnila. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neví, že by někdo řekl, že společnost Norsol nesplnila podmínky. On to rozhodně nebyl. 

Jenom řekl, že od samého počátku jednání s nimi jednali v tom, že se budou částečně podílet na 

nákladech na tento propoj a za tím si stojí. 

Co se týká toho sjezdu, oni ho už jednou prodali firmě, která bude stavět Kaufland, čili už ho mají 

zaplacený a nyní se ho pokoušejí znovu prodat městu. On tomu rozumí, nicméně toto pro něho není 

žádný argument. 

 

Ing. Vrána: 

Účastnil se mnoha jednání v této souvislosti. Propoj je důležitý pro město Přerov, vnímá to jako 

důležitou spojnici, nicméně musí uvažovat, za jakou je to cenu. Pokud si na začátku jednání dělali 

nějakou kalkulaci a nějaké úvahy a věděli nějaký rozpočet, tak on vždycky uvažoval o tom, že sjezd 

do toho vůbec nepočítal. Sjezd vybudovala firma Norsol a Emos za 12 mil. Kč a primární účel sjezdu 

je, aby byla obslužná plocha, kde se bude rozšiřovat Kaufland a budou parkoviště. Že tam vznikne 

propoj, je přidružený efekt. Pokud bere první a druhou etapu propoje, která má rozpočet zhruba          

41 mil. Kč bez DPH, tak na začátku na jednáních byla diskutována spoluúčast obou společností. To 

dává panu primátorovi zapravdu. Dokonce bylo řečeno i to, že by se měly podílet 1/3 soukromé 

subjekty    a 2/3 město. Ze strany pana Valtera na všem, na čem se dohodli, tak to druhý den přestalo 

platit. 

Následně došlo k tomu, že tu 1/3 soukromé subjekty nezaplatí. Musí podotknout, že Emos byl vždy 

velmi vstřícný jakýmkoliv řešením. Takže nakonec přikročili k variantě, že se budou bavit                    

o pozemcích, a že je dají darem městu, které bude budovat tu komunikaci. Šlo o pozemky v hodnotě       

8 mil. Kč. To už požadavky město eliminovalo. Následně přestalo platit i to, že pozemky dají zdarma. 

Pan Valter řekl, že taková dohoda nikdy nebyla. Následně bylo řečeno, že se předloží materiál, kde 

bude úplatný převod pozemků vztahujících se k té komunikaci. Tohle opět následně přestalo platit       

a pan Valter si vymínil, že se to bude dělit, že se nejdříve budou řešit pozemky dotčené první etapou      

a následně pozemky dotčené druhou etapou. Jednání bylo velmi složité. On moc takových složitých 

jednání nezažil. Za něho neseriózních. Možná ale ten pocit má jenom on.  

První etapa je jenom o tom, že udělají komunikaci po kruhový objezd a tato první etapa bude sloužit 

pouze jako obslužná komunikace společnosti Emos a Norsol. Musí se opravdu dělat etapa II., protože 

v etapě I. žádný veřejný zájem spatřovat nemůžou.  

 

Ing. arch. Horký: 

Není přesvědčen o důležitosti této komunikace a o tom, jak tady adorují, že pomalu zachrání město. Ta 

komunikace z dopravního hlediska není vůbec podstatná. Podívejte se do plánu udržitelné mobility, 

jak o této komunikaci píše. Vůbec nic, a to byla zapsaná v územním plánu. Po odkoupení pozemků     

na výstavišti a po jednáních s firmou Norsol a Emos se změnila trasa této komunikace a prodloužila 

se. Původně šlo o poměrně přímé propojení ulic Lipnická a Kopaniny. Nyní je ta komunikace 

zalomená a tedy delší a dražší. Projekt je pozlacený, obsahuje všechno, co by měl. Je udělaný kvalitně.  

Součástí je i projekt cyklostezky. Nedá se na ni čerpat dotace? Musí se budovat? Nestačí cyklisté 

v jízdním pruhu po cyklokoridoru? 

Do 5 let tato komunikace zablokuje kruhový objezd u Strojaře. Opravdu není tak důležitá a není 

takovou spásou, jak se tady tvrdí. 

Ano, to propojení bude fajn, a dost možná ho nemusí zbudovat celé. Možná může být jen poloviční 

profil té komunikace a mít z toho jednosměrku, jak byla na Palackého ulici. 

Obecně si myslí, že by se do toho projektu mělo sáhnout a měl by se zlevnit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Cyklostezka je projektovaná jako samostatný objekt. Počítá se s tím, že pokud by se stavěla, tak budou 

žádat o dotaci. 
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Pan Valter, jednatel společnosti Norsol, s.r.o., občan města Přerova: 

Reagoval na nepravdy, které padly z úst pana primátora a od pana Vrány. 

Zeptal se pana primátora, kde bere informace, že sjezd zobchodovali. Není to hodno primátora 

pronášet takové nepravdy, když ty informace nemá. Může si počkat 3 měsíce a podívat se na „Justici“, 

kde jsou zveřejněné všechny ekonomické výsledky, informace o investicích a částkách. Tvrdit 

zastupitelům, že něco zobchodovali se mu jeví jako nehorázná lež. 

K panu Vránovi – ať si přečte zápisy z jednání a netvrdí, že jednání s ním jsou složitá a problematická. 

Spousta jeho partnerů může potvrdit, že jednání s ním jsou korektní. 

Tak složitá jednání jako za ty 2 roky byla s městem, dlouho neměl. Složitost byla v neochotě                

a způsobu jednání ze strany magistrátu jednat naprosto otevřeně. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Řekl, že to zobchodovali dvakrát, nemá to ničím podložené. Je to jeho domněnka. Domnívá se, že by 

ty pozemky, které oni prodali na dostavbu Kauflandu, neprodali bez toho sjezdu a nyní jim říkají, jak   

sjezd budovali jako součást budoucího propoje. Myslí si, že nemluví pravdu. 

 

p. Zácha: 

Navázal na pana Horkého. To je názor zastupitele, který je podložen materiály, které jsou na úřadu 

města. Nebude přesvědčovat, jestli komunikace je nebo není potřebná. Myslí si, že komunikace dává 

smysl. 

Musí se ohradit proti vystoupení občana – magistrát Přerova jsou naši úředníci a je bytostně 

přesvědčen, že  kolegové, kteří na tom spolupracují, tak odvedli kus významné práce. Jejich práce byla 

naprosto profesionální. 

 

Ing. Galeta: 

Má dojem, že ze strany vyjednavačů, kteří zastupují město, tak to cítí jako vyděračské praktiky. Proč 

za každou cenu chtějí po soukromém subjektu, aby se zbavoval bezplatně svého majetku. Kdyby se 

hlasovalo o cestě do chemičky, tak by se hlasovalo asi úplně jinak. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

O žádné povinnosti města zabezpečit příjezd pro firmy neví. Možná pan Galeta má jiné znalosti 

zákona o obcích. 

Nejde o žádné vyděračství. Město říká ano, jsme ochotni tu cestu postavit za určitých podmínek. 

Až se dokončí nadjezd nad železniční tratí a dokončí se kruhový objezd, tak ta situace na kritické 

křižovatce bude vypadat jinak. Považují tu cestu za dobrou, ale jen za určitých finančních podmínek. 

 

Mgr. Kouba: 

Na radě hlasoval pro výkup pozemků a pro realizaci silnice. Domnívá se, že jako koalice šli stejnou 

cestou, že vnímali význam pro řešení dopravní situace, ale liší se v těch podmínkách, za kterých je 

možno to vybudovat. 

Domnívá se, že stojí za to investovat prostředky, které jsou značné, do rozvoje této oblasti, protože 

když to neudělají, tak obě firmy tento prostor zavřou. 

Rozvoj této oblasti je primárně pro občany, pro odlehčení dopravní situace na Velké Dlážce a životní 

prostředí.  

Bude hlasovat pro výkup pozemků. 

 

Jiří Lupač, jednatel společnosti Emos property, s.r.o., občan města Přerova: 

Zazněla tady spousta nepravd. Nejhrubší podpásová věc, jakou kdy dostal, je ta, co vyslovil pan 

primátor s Kauflandem. Vyslovuje tady domněnky. V účetnictví prokážou, že investovali do sjezdu, 

do komunikace ano, která bude obsluhovat Kaufland, Emos, Norsol, ale také veřejnou komunikaci 

města 12 mil. Kč. Teď se jim to teprve podařilo zkolaudovat včetně veřejného osvětlení. To je první 

etapa propoje - 12 mil. Kč bez pozemků.  

Teď musí rozdělit věci na Norsol a Emos. Celou dobu tvrdili, že se chtějí spolupodílet na této cestě. 

To tady ani od paní Mazochové ani od nikoho nezaznělo. Oni byli připraveni dát pozemky zadarmo, 
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nebo opačně, pozemky zaplatí město podle odhadu a oni přispějí částkou 3,2 mil. Kč. Vyvraťte, že to 

není pravda. 

Oni vědí, že rozpočtová cena komunikace je 42 mil. Kč. Vědí, že z těch 42 mil. Kč město možná získá 

dotace na cyklostezku a vysoutěžená cena by měla být podle jeho názoru nižší, než je 42 mil. Kč.  

Jako občan si myslí, že ta cesta důležitá je. Proto byla v územním plánu a je to veřejná komunikace. 

Proč by soukromé subjekty měly tak významně přispívat, jak město požaduje na veřejnou komunikaci. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Částka 42 mil Kč plus DPH, plus pozemky je 58 mil. Kč. 

Stojí si za tím, že ten sjezd  nestavěli kvůli budoucímu propojení. Nepřesvědčí ho o tom, že ten sjezd 

stavěli kvůli tomu, aby tam vznikl propoj přes výstaviště. Ten stavěli úplně z jiných důvodů, než se 

tady snaží prezentovat. 

 

p. Marek Dostál: 

Město Přerov se podílelo na parkovišti u Meopty, na cestě ke Gambru z ulice Dvořákova. 

Pokud neschválí variantu I., tak by apeloval na variantu II. usnesení. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Dnes se baví o tom, že pro výkup pozemků by bylo nutno vyčlenit 8 mil. Kč. Minule na zastupitelstvu 

měli předložený návrh směny, která byla odmítnuta, nicméně, kdyby minule ta směna byla schválena, 

tak nejenom, že město nemělo výkup za 8 mil. Kč, ale navíc ještě v rámci vyrovnání by od dotčených 

firem dostali do plusu 23 mil. Kč. To město nemá, protože směnu neschválili. 

Dnes mají předloženou variantu výkupu a teď nediskutují o tom, jestli je to v pořádku, ale začali 

diskutovat o tom, jestli tu komunikaci vlastně potřebují. V zápise z minulého zasedání nenarazil na to, 

že by někdo vůbec otevíral diskusi o potřebnosti komunikace. Naopak na potřebnosti komunikace se 

všichni shodovali. Byl jen spor, jestli jít formou směny, nebo formou výkupu. Tehdy se řeklo, pojďme 

formou výkupu. Připravil se výkup a teď řeší nové téma, které se jim nelíbí. 

On si myslí, že komunikace důležitá je. Samozřejmě bude využívána podnikateli.  

 

Ing. Mazochová: 

Materiál na tu směnu dostali asi 2 dny před zastupitelstvem. Tak neví, co mohli diskutovat. V té chvíli 

měla za to, že jednání o tom, jak se budou podnikatelé podílet na té stavbě probíhají. Emosu se 

omlouvá, že neřekla, že nabídl dar 3,2 mil. Kč, ale daleko více dá město za ty pozemky.  

 

Pan Čechál, občan města Přerova: 

Na minulém zastupitelstvu nepadla žádná výtka k jednání se společnostmi. Dnes slyší, že jeden 

jednatel mění názory.    

Pokud Emos veřejně slíbil, že dá městu dar 3,2 mil. Kč, proč to na zastupitelstvu není zmíněno.         

Ze strany ANO cítí, že informace jsou dávkovány, skrývá se, co se hodí v tuto chvíli. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bavíme se o částce téměř 60 mil. Kč.  

 

Pan Fikr, jednatel společnosti Emos property, s.r.o., občan města Přerova: 

Cena celého propoje včetně malé okružní křižovatky na ulici Kopaniny je 48 mil. Kč včetně DPH. 

Částka 8 mil. Kč je za pozemky o kterých se má dnes hlasovat, z toho 3,2 mil. Kč Emos přislíbil jako 

dar na komunikaci.  

 

p. Zácha: 

Materiál na minulé zastupitelstvo předložil na stůl, byl nahrán ve čtvrtek před zastupitelstvem. 

Etapa III. od ulice Výstaviště, vjezd do areálu, je pod stavebním povolením. 

 

Jiří Lupač, jednatel společnosti Emos property, s.r.o., občan města Přerova: 

Zaměstnává 300 lidí, kteří jsou v areálu, který nemá regulérní chodník k zastávce MHD. Kdysi na 

město zaměstnanci poslali petici na chybějící chodník. 
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Město navazuje cyklostezkami na myší díru a o tomto, kde by se to mělo napojovat, začíná 

pochybovat. Nepokračujte na myší díru dál, to je zbytečné, když to nebude propojené. 

Ta cesta je blokuje už 2 roky. Udělejte vše pro to, aby oni mohli bez města ty cesty vybudovat. 

Měl sto chutí těch 3,2 mil. Kč po tom, co řekl pan primátor za domněnky, stáhnout a říct, že je nedají.  

Je stále přesvědčen, že komunikace Kopaniny včetně kruhového objezdu a Lipnická je pro město 

důležitá.  

Je důležitá i cyklostezka, která by vedla od myší díry směrem ke Kauflandu a Lidlu.  

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Záchy (5 bodů usnesení): 23 pro, 6 proti, 5 se zdrželo, 1 omluven 

(Ing. Prachař). 

 

 

 

 

709/18/4/2021 TSMPr - smlouva o výkonu sjednaných činností – Dodatek č. 1 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu sjednaných činností – poskytování 

komunálních služeb a příkazní smlouvě č. MMPr/SML/1826/2020 uzavřené dne 15.12.2020 

mezi statutárním městem Přerov jako objednatelem a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o., IČ: 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, 750 02 Přerov I - Město jako 

zhotovitelem, jehož předmětem je navýšení nejvýše přípustné ceny na částku 139.338.000,-Kč 

včetně DPH a doplnění povinností objednatele a zhotovitele v oblasti odpadového 

hospodářství z důvodu změn vyvolaných vydáním nového zákona č. č. 541/2020 Sb.,               

o odpadech účinného od 1.1.2021. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet          

po úpravě 

  1333 830  Poplatky za uložení odpadů 

 

2 000,0 + 3 050,0 5 050,0 

  8115 210  Změna stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

 

526 197,9 * + 2 850,0 529 047,9 

    * počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

   rozpočet     

po úpravě 

  522  Komunální služby 

 

133 438,0 + 5 900,0 139 338,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové       

opatření 

rozpočet      

po úpravě 

   Komunální služby 

 

133 438,0 + 5 900,0 139 338,0 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednomyslně podpořil ke schválení. Je to vyvoláno legislativními změnami. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 18:37 – 18.53 hodin 

 

 

 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

710/18/5/2021 Rozpočtové opatření - převody II 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení, protože všechny jeho položky loni projednávali           

a nebyl důvod jej nepodpořit i tentokrát. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

711/18/5/2021 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V podobném materiálu loni se dotazoval a vyslovil přání, aby předcházeli platbě za náhradní plnění        

u základních škol. Za školy to loni činilo 274 tisíc Kč, letos je to 149 tisíc Kč. Dotaz – co udělali pro 

to, aby takové náhradní plnění vůbec nemuseli vyplácet zpět státu? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Asi nejsou schopni odpovědět, co na jednotlivých školách udělali pro snížení plnění. Bude písemná 

odpověď. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál podrobně probírali na Finančním výboru a neshledali žádné nedostatky. Žádný z členů 

výboru neměl podrobnější dotazy nebo námitky a materiál jednomyslně podpořili. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

712/18/5/2021 Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5 a 6 - dodatek 

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

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

Poděkoval odboru ekonomiky za rychlost při zpracování materiálu. Je důvod hodný zřetele, že bylo 

předloženo na stůl. 

 

 

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

 

 

 

 

713/18/5/2021 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2020 

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

sestavenou ke dni 31.12.2020, a to  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

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

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

účetních jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 241.496.021,63 Kč a jeho použití na tvorbu 

kategorie výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednomyslně doporučil ke schválení. Stěžejní pro ně bylo rozhodnutí či 

usnesení auditora, který neshledal žádné pochybení. Jsou tam některá drobnější pochybení stran 

interního auditu, ale většinu jsou buď již napravena, nebo budou napravena do roku 2021. Proto se 

s tím zdůvodněním všichni členové Finančního výboru ztotožnili a tento materiál doporučili ke 

schválení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (Ing. Prachař). 
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714/18/5/2021 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu s účinností od 01.05.2021 dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, o místním poplatku z pobytu                 

s účinností od  01.01.2022 dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.04.2021 

 

 

Ing. Galeta: 

Dotaz – když někdo pronajme byt podnájemní smlouvou na delší dobu než 2 měsíce, jestli se musí 

platit tento poplatek z pobytu. 

 

Ing. Mazochová: 

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný krátkodobý pobyt trvající nejvýše 60 dnů po sobě jdoucích. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Kdo má nájemní smlouvu na 2 měsíce, tak je osvobozen od tohoto poplatku.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení. 

 

Ing. Galeta: 

Když má někdo smlouvu nad 60 dnů, je povinen tento poplatek platit? 

 

p. Marek Dostál: 

Na základě nájemní smlouvy lze ve městě získat trvalé bydliště, což u občanů, kteří jsou tady 

krátkodobě, ta možnost určitě není. Jedná se spíše o ubytovací zařízení. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Poplatek platí pouze ten, kdo je tady ubytovaný méně než 60 dní. Pokud má někdo nájemní smlouvu, 

která platí déle než 60 dnů, tak tento poplatek neplatí. 

 

 

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

 

 

 

 

715/18/5/2021 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1.  schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

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

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

v příloze tohoto materiálu. 

 

2.  schvaluje následující úpravy rozpočtu 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 

526 047,9 * + 150,0 526 197,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

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

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 525,0 * + 150,0 24 675,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál projednával. Za něj 150.000 Kč pro hasiče je částka, kterou město Přerov 

unese. Je to jedna z nejlépe vynaložených částek, protože hasiči jsou ti první, které voláme, když něco 

potřebujeme. Stejný názor měli všichni členové výboru. Myslí si, že tento materiál jednomyslně 

můžou doporučit ke schválení. Pokud by byla vůle na částku vyšší, kterou hasiči chtěli, tak by se tomu 

nebránil. Ale to je jeho osobní názor. 

 

 

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

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

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

 

716/18/6/2021 Veřejná zakázka „Pořízení 2 kusů dopravního automobilu pro JSDH“ 

– schválení záměru zadat veřejnou zakázku a zajištění financování   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Pořízení 2 kusů dopravního 

automobilu pro JSDH“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje závazek dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou dodávky a poskytnutou dotací     

do plné výše z vlastních zdrojů, dle důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

717/18/6/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Propagační a reklamní 

služby“   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Propagační a reklamní služby“ 

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 

537 138,4 *  + 3 630,0 540 768,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6171 110  Akce nad 500 tis. Kč (č. 1100675 

 – Propagační a reklamní služby  

 v rámci ledního hokeje) 

0,0 + 3 630,0 3 630,0 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

Musí říct před hlasováním, že je členem představenstva HC Zubr. Neplynou mu z toho žádné osobní 

výhody a rozhodně by podpořil tuto smlouvu, jak zajistit provoz HC Zubr na následující dvě sezóny. 

 

Ing. arch. Horký: 

Ne, že by členové SpP byli proti hokeji. Někteří členové jsou dokonce patrony ledního hokeje, to 

znamená, že si zakoupí za zvýšenou cenu permanentní vstupenku a tím finančně hokej podporují. 

Nicméně, zakázka na reklamu, kdy protiplnění bude v zásadě takové, jako máme už dnes, mu nepřijde 

úplně legální. Za takové peníze by pro propagaci města mohli dostat mnohem více, třeba 500 

billboardů po celé republice na několik týdnů. Proto ho zajímá, co vlastně získají touto zakázkou. Tato 

kamufláž podpory hokeje mu nepřijde úplně správnou. Podpořme hokej, ale přímou dotací. Máme 

programy, můžeme udělat dotační program pro podporu dospělého sportu, nebo udělat darovací 

smlouvu. Ale kamuflovat dar zakázkou na propagační a reklamní služby, to mu přijde na hraně 

zákona. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Dojmy pana Horkého jsou jeho. Nejedná se o kamufláž ani o nic nelegálního. 

Při tvorbě této smlouvy se inspirovali u Olomouce, která má takovou smlouvu s hokejovým klubem 

uzavřenou, stejně tak Prostějov. Jejich smlouva i naše jsou velice podobné. 

Není pravda, že je smlouva na hraně legálnosti. 

K plnění – v návrhu smlouvy je konkrétně uvedeno, jak bude reklama řešena. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Za sebe řekl, že toto je standardní způsob jak lze 

právě tu sportovní a jinou činnost podpořit. Jedná se o legální způsob v rámci zákona o zadávání 

veřejných zakázek. Za sebe nevidí jiný způsob, jakým by to šlo udělat. 

 

Ing. Galeta: 

Plně sdílí to, co řekl pan Horký. Takové rozdělování veřejných prostředků považuje na hraně zákona. 

Můžou podporovat sport, ale ne prostřednictvím firem, které se zabývají propagací. Nedovolí si tento 

bod podpořit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Smlouvy Olomouce a Prostějova zkontrolovat ÚHOS a naše smlouva, pokud bude schválena, stejně 

bude předložena také na ÚHOS. Názory, že je to nelegální, nejsou opodstatněné. 

 

Mgr. Netopilová: 

Toto patří k veřejně tolerovaným záležitostem. Proč nejít přes dotace? Naprosto souhlasí s kolegou 

Horkým. Zajímalo by ji, jak si město následně, pokud bude materiál schválen, jak si ošetří například 

to, aby veřejnost měla zajištěný přístup na bruslení. Pravidelně slýchala, že veřejnost je opomíjena, co 

se týká volných hodin a možnosti bruslení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Co se týká bruslení veřejnosti, s tím nemá město nic společného. To se týká společnosti Sportoviště. 

 

Ing. arch. Horký: 

Mezi partnery Hokeje Přerov jsou uvedeny Teplo a Technické služby. Jakou formou je podporují? 

Poprosil by o porovnání toho plnění oproti tomu, co už dnes je přítomno na stadionu a během zápasů    

a toho co teprve dostanou a kolik financí za poslední sezónu bylo od města tomuto zapsanému spolku 

věnováno a jestli ten přínos je opravdu tak vysoce ceněný. 

Požádal o kopii těch smluv, které má uzavřeny Olomouc a Prostějov se svými hokejovými kluby. Má 

informace, že takové smlouvy uzavřeny nejsou, ale možná má špatné zdroje.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ty smlouvy jsou samozřejmě zveřejněny v registru smluv. Nemyslí si, že tyto veřejně dostupné 

dokumenty musí obstarávat zastupitelům aparát úřadu. 

Ostatní věci přepokládá, že budou odpovězeny. 

 

Mgr. Kouba: 

V rámci dotačního titulu, to znamená v současné době je vrcholový a výkonnostní sport podporován 

částkou 2,5 mil. Kč. Vrcholový a výkonností sport v současné době dostává 500 tisíc, je to ta nejvyšší 

taxa, kterou může dostat z dotačního programu C. Stejně tak, kdyby tam navýšili účelově dopředu, že 

ty 3 mil. Kč dají z dotačního programu, tím by pošlapali celý princip dotačního programu, který 

rozděluje na základě kritérií. Jak by se na to dívali ostatní soutěžící o dané prostředky s tím, že by 

řekli, že 3 mil. Kč dostane hokej a o ostatní si rozdělí oni. To by rozbilo dotační systém, který 

v současné době existuje. 

Mládež dostává v dotačním programu A. Tam je hokej také příjemcem nejvyšší částky, ale na činnost 

mládeže. 

K propagaci – to je nad současný stav, jakým bude podporováno městem. V důvodové zprávě jsou ty 

novinky propagace uvedeny. 
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Hokej je nejznámější sport, který dělá reklamu Přerovu v celé republice. Můžeme říct, že nechceme 

hokej podpořit, ale potom nebudou hrát tak vysokou soutěž. To bude mít vliv i na rozvoj mládeže, 

který je na špičkové úrovni. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Je překvapen, že se zabývají legálností, nebo nelegálností této podpory.  

Toto je naprosto běžný a standardní postup. Nejedná se ani o žádné zakrývání tím, že se jedná              

o propagační službu. Jde o formu podpory hokeje. Nevidí důvod, proč by měli spekulovat o zastíracích 

manévrech a podobně. 

 

Mgr. Hýzl: 

Podle smlouvy, kterou mají s městem, musí určitý počet hodin dát pro bruslení veřejnosti, což se děje. 

Když se uvolní hodiny, které neodebere například hokej nebo jiná organizace, tak okamžitě se ty 

hodiny vypíší pro veřejnost. Spíše jde o navýšení hodin pro veřejnost, než o jejich snížení za 

normálního provozu. 

 

Ing. Galeta: 

V právní rovině to asi bude v pořádku. On by to spíše položil do roviny mravní. Zastupitelé jsou dozor 

nad rozdělováním veřejných peněz. Nepřipadá mu, že v tomto případě jde o efektivní využití částky 

3,6 mil. Kč. Podpora sportu, to ano, ale přímo sportu. Ne do sportovních agentur.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nenajímá se žádná agentura. Mají napřímo smlouvu se společností HC Zubr Přerov, čili s hokejisty, 

kteří pro město budou tuto činnost vykonávat. 

 

Mgr. Hýzl: 

Ze své profesní sportovní kariéry tento sponzoring zná. Je to zcela běžné a legální. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

718/18/7/2021 AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR – žádost o poskytnutí dotace       

z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro rok 2021        

v oblasti sportu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 24 000 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 motokrosu 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: 15.05.2021 
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 388,8 - 24,0 364,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

628,0* + 24,0 652,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Je dobře, že se rozšíří počet závodů, že služba se rozšíří pro veřejnost i v tomto sportu.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení, protože šestina požadované částky je adekvátní. 

 

 

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

 

 

 

 

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

719/18/8/2021 PŘEROV Cup 2021 - dotace 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace,             

a subjektem Český tenisový svaz vozíčkářů, z.s., IČ 63831180, se sídlem Svatopluka Čecha 

1607/40, Královo Pole, 612 00 Brno, jako příjemcem dotace, na realizaci akce „PŘEROV Cup 

2021 ". Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 364,8* - 25,0 339,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

27,0 + 25,0 52,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál jednomyslně ke schválení. Domnívá se, že se jedná o skvělou akci     

a pokud zde bude stejně dlouhá tradice jako v Brně, tak bude jenom rád a pokud pro tyto závodníky 

uděláme to minimum, že jim přispějeme 25 tis. Kč, tak si myslí, že jsou to dobře investované 

prostředky.  

 

 

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

 

 

 

9. RŮZNÉ 

720/18/9/2021 Novela Vnitřního předpisu MP Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje novelu Vnitřní předpis MP č. 1/2018 „Zásady 

pro poskytování náborového příspěvku zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným             

do Městské policie Přerov“. 

 

 

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

 

 

 

 

721/18/9/2021 Obecně závazná vyhláška č. .../2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění pozdějších předpisů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2021, kterou        

se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku        

v souvislosti s hlukem, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020 a Obecně závazné vyhlášky         

č. 6/2020, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

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

 

 

 

 

722/18/9/2021 Vzdání se funkce přísedícího k Okresnímu soudu v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí vzdání se funkce přísedícího                     

k Okresnímu soudu v Přerově Mgr. I.B.. 

 

 

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

 

 

 

 

723/18/9/2021 Prostory Městské knihovny v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí ustanovení pracovní skupiny, která          

se bude zabývat řešením prostor příspěvkové organizace Městská knihovna v Přerově. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Minulý týden volal panu Koubovi a chtěl mu nabídnout, jestli by nechtěl být účasten pracovní skupiny 

ke knihovně a on sdělil, že to bude navrhovat na dnešním zastupitelstvu. 

Rádi poskytnou své zástupce do pracovní skupiny. Městská knihovna je od roku 1953 dočasně 

umístěna ve vilce na Žerotínově náměstí. 

Kdyby materiál o 3 větách předložili oni, tak si poslechne, že není kvalitně připravený. 

 

Mgr. Kouba: 

Už měsíc má schválené úplně stejné znění z porady vedení. Neví, jestli jdou myšlenky tak úplně 

shodně. 

 

p. Zácha: 

Tento materiál byl předložen na základě jednání předsedů klubů. 

 

p. Ondrůj: 

Neměli kanály z vedení města, ale návrh zařadili do strategického plánu zhruba před měsícem. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 
 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Ekologická havárie na řece Bečvě – město Přerov je největším městem na řece Bečvě a zatím 

se k problému nepostavilo úplně čelem. Když se dověděl cca před 14 dny, že likvidaci 

uhynulých 40 tun ryb musí platit Český rybářský svaz ze svého, protože ty ryby odvezl 

k likvidaci, tak mu zatrnulo. Je možné teoreticky, že pokud se vypátrá viník, tak mu to bude 

dáno k úhradě, otázka je kdy. 

Navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. schvaluje záměr poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s. ve výši 100 000 Kč         

na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě 

2. ukládá Radě města Přerova zajistit finanční krytí této dotace a předložit k projednání             

na příštím zasedání zastupitelstva města. 

Možná by to nemusela být dotace, ale dar. 

 Bytové hospodářství města – na posledním zastupitelstvu padl dotaz a po Přerově se šeptá        

o převodu bytů z bytové správy na Přerovskou rozvojovou. Dotaz na jednatele Přerovské 

rozvojové, případně vedení města, jestli můžou říct informace, proč se zbavovat aktiv, která 

městu přináší příjem do rozpočtu. 

 Participativní rozpočet – o něm bude hovořit kolega Martin Čechál. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Převod bytů – v této věci nebyly podniknuty žádné kroky, pouze chtěli od odboru bytového 

hospodářství analýzy. Od té doby se situace nezměnila. Ani o nějakém převodu nejednali. 

 

p. Košutek: 

Nemůže říct ani o slovo navíc, než řekl pan primátor k této věci. 

 

Ing. Galeta: 

Přiklání se k návrhu pana Horkého. Před chvílí schválili 3,5 milionů korun na nesmyslnou propagaci     

a reklamu hokeje. Bude rád, když v řece budou ryby jako dřív. Jestli chceme, aby se do řeky vrátil 

život, je třeba poskytnout prostředky z rozpočtu. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz na pana Horkého – jaké náklady rybáři s likvidací ryb měli? 

 

Ing. arch. Horký: 

Jedná se zhruba o částku 750.000 Kč, které museli zaplatit za likvidaci ryb. 

 

p. Čechál, občan města Přerova: 

Řeka byla zřejmě otrávená kyanidy. Postrádají stanovisko města, které by toto odsoudilo. Mrzí ho 

mlčení města a jeho vedení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To, aby se vyšetřila havárie na řece Bečvě si přeje každý. Probíhá šetření orgánů činných v trestním 

řízení. Samospráva nemá žádný vstup do této činnosti. Kromě toho, v Přerově k žádné havárii nedošlo. 

Došlo k mimořádné události na řece Bečvě, nikoliv k havárii. On sám několikrát řekl, že si přeje, aby 

se viník našel.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nesouhlasil by pan Horký, aby místo dotace byla podpora? 
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Ing. arch. Horký: 

Vycházel z jiných materiálů, kdy schvalovali záměr na poskytnutí dotací. Pokud by se zjistilo, že to 

není úplně správné, dá se materiál revokovat. 

 

Mgr. Hýzl: 

Existoval transparentní účet u Českého rybářského svazu a několik lidí z nich tam peníze odeslalo. 

 

Ing. Mazochová: 

Bylo by vhodnější, kdyby o dotaci požádali rybáři a vyčíslili, jaká byla škoda a o kolik žádají. 

Předpokládá, že jsou nějak pojištěni. 

 

Pan Čechál, občan města Přerova: 

Přerov znečištění Bečvy tak nezasáhlo. Ty jedy protekly Bečvou, naměřili je i v Rakousku, a to byly 

zředěné vodou z Moravy a Dunaje.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Má informace z České inspekce životního prostředí, z vodoprávního úřadu. V Přerově k havárii 

nedošlo. Jednalo se o mimořádnou událost. Přerovem proplavaly uhynulé ryby. V Přerově žádná 

havárie nebyla.  

 

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Dotaz na propad příjmů za I. čtvrtletí roku 2021. Plníme rozpočet? 

 

Ing. Mazochová: 

První čtvrtletí rok 2021, 2020 vypadá celkem dobře. Pokud vezme samotný březen, protože v lednu    

se neprojevil propad v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Březen byl ve srovnání s rokem 2020 

o 9 mil. Kč nižší. 

 

 

 

 

 

Mgr. Josef Rosenberg, děkan, není občan města Přerova: 

 

Procedurální hlasování o udělení slova: 

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

 

Mgr. Josef Rosenberg, děkan, není občan města Přerova: 

Vystoupil jménem nového spolku Přerovské zvony smíření, který je založen na obnovu zvonu 

v Přerově. Cílem je nejen obnovit zvony, ale také připomenout a uctít památku obětí masakru, který se 

pár dní po 2. světové válce odehrál na Švédských šancích. Na zvonu by měla být vyryta jména dětí, 

které byly zavražděny.  

Zvony jsou hlasem města, nejen skupiny věřících. Jsou symbolem sounáležitosti. Částka na pořízení 

zvonu se bude pohybovat kolem 3 mil. Kč. Byl založen transparentní účet.   

Poděkoval zastupitelům za spolupráci. 

 

 

 

 

 

 



48 

 

p. Pospíšilík: 

 Obrátil se na něj občan z ulice Teličkovy – město prodalo zahrádky majiteli STK. Občan          

a další měli propachtované zahrádky, na kterých vykopali studny, postavili ploty, vysázeli 

stromy. Aniž by jim někdo řekl, zahrádky město prodalo a ani jsme jim o tom neřekli a nedali 

jim možnost je odkoupit. Přečetl dopis občana.  

 

p. Zácha: 

Odpověď nachystají tak, aby mohla být distribuovaná. Zaráží ho, že tento materiál byl projednáván     

na zastupitelstvu, a i pan Pospíšilík o něm hlasoval. Debata, kterou teď pan Pospíšilík vede, měla být 

vedena při schvalování úplatného převodu pozemků. 

 

p. Pospíšilík: 

Vinu ze sebe nesnímá. Materiál si nepřečetl, nebo to nebylo v diskusi. Je škoda, že město, když mělo 

tento záměr, že neoslovilo pachtýře a nedalo jim možnost zahrádky odkoupit.  

 

p. Zácha: 

Oponoval, bylo to součástí předkládaného materiálu. Za garážemi, které tam jsou, jsou ty zahrádky. 

V přílohách materiálu bylo vše znázorněno a popsáno. 

To, jestli materiál zastupitel prostuduje, je jeho odpovědnost. Předpokládá, že materiály, které jsou 

předkládány, mají zastupitelé řádně nastudované. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Také ho zajímá, jestli město zahrádkáře oslovilo. 

 

 

 

 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

 Informace - v aktuálních literárních cenách Magnesia Litera za literaturu v kategorii Blog roku 

byl nominován zástupce ředitele městské policie Přerov pan Komínek za blog, ve kterém 

prezentuje humornou formou zásahy městské policie. 

 

 

 

 

 

Ing. Hrabina: 

 Byl vyřizovat nějakou věc na dopravě na TGM 16 a jediné, co ho zarazilo, vyplnil formulář na 

objednání času a očekával, že ze serveru města mu přijde potvrzení termínu. Byl trochu 

v šoku, že takový email mu přišel z adresy K.elektro. Neví, jak ta firma s městem 

spolupracuje. Dotázal se jich, zda mají bezpečnostní prověrku. Z firmy mu zatím nikdo 

neodpověděl. Má dotaz, zda není nějak porušováno GDPR, když nějaká firma v Brně ví, že on 

jako občan půjde v tu a tu dobu někam na úřad něco vyřizovat. Myslí si, že externím firmám 

by se toto nemělo dávat, ale z nějakého důvodu to možná ty firmy mají. 

 Dotaz na pana Navrátila – co se přibližně před měsícem stalo, že je Přerov plný kamionu. 

Když začala stavba nadjezdu od Olomouce, tak bylo slibováno, že GPS a navigace budou 

odhánět kamiony z Přerova. Má pocit, že nastal zlom a město je plné kamionu.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Ve vyhledavači googl dal vyhledat firmu K.elektro GDPR a tam je možno najít všechny informace. 

Evidentně se jedná o firmu, která dodává tyto informační systémy pro magistrát a má zapracovány 

všechny náležitosti. Alespoň to na webových stránkách tvrdí. 
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Ing. Navrátil: 

 Zhruba před měsícem začala výstavba průpichu s tím, že kamiony, které dříve jezdily přes 

Kozlovice nyní jezdí přes silnice I. a II. třídy centrem města Přerova. 

 Začala oprava u Olšan u Prostějova na dálnici D46. Většina aut projíždí městem Přerovem. 

Policie v minulých měsících nekontrolovala průjezdy kamionů. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Písemně odpoví na dotaz pana Hrabiny. 

 

 

 

 

 

Mgr. Kouba: 

 Seznámil se situací ve školství – dnešním dnem nastoupily děti do mateřských škol, byly to 

předškoláci, plus děti, které mají rodiče v kritické infrastruktuře. Testy byly prováděny za 

přítomnosti rodičů. Seznámil s výukou na základních školách. Dnes mělo do škol nastoupit 

1 012 dětí, z toho 108 nepřišlo a je na ně nahlíženo jako na absentující. Test s rodiči 

podstoupilo 221 dětí. Je jeden pozitivní záchyt. 

Informoval o testech a jejich distribuci. Pokud by samospráva chtěla pořídit testy vlastní, 

musela by vstoupit do procesu nákupu. 

Hovořil o používání roušek, které byly standardem už v listopadu. Jejich používání část rodičů 

rozporuje. Budou se tím zabývat, vyhodnotí a dají veřejnosti co nejdříve vědět. 

 

p. Pospíšilík: 

dotaz na pana Koubu – pokud by tento stav trval do konce školního roku a dál by asi 100 dětí do školy 

nechodilo, jak bude probíhat zjišťování znalostí dětí. Pravděpodobně bude probíhat individuální 

výuka. Jak je zabezpečeno, když bude končit rok a budou dostávat vysvědčení, že ty znalosti mají. 

 

Mgr. Kouba: 

Zpětnou vazbu dělá učitel na místě. Klasifikuje diktáty či cvičení. Výuka dětí, která probíhá doma       

u dětí, které nenastoupily, probíhá prostřednictvím pracovních listů. Může probíhat i online. Formy 

jsou variabilní. Hodnocení není řízeno centrálně, ale je individuální. 

 

 

 

 

 

p. Zácha: 

 Informace pro zástupce Trikolóry – není náměstek, je radní. Ať neuvádí občany v omyl. 

 Materiál, který byl 25.3. vložen jako materiál na stůl na jednání rady – národní park Žebračka 

– náhrada újmy za ztížené lesní hospodářství. Odbor majetku přišel po dohodě s lesním 

hospodářem a Agenturou ochrany přírody a Správy Litovelské Pomoraví s tím, že je vypsán 

dotační titul na nahodilou těžbu, která je prováděna jen po obvodu a kolem komunikací 

z bezpečnostního hlediska. Byly varianty čerpat újmu ve výši 303.000 Kč v omezeném 

režimu, v plném režimu se jedná o částku 3.186.515 Kč. Před chvilkou přišla informace, že 

jsme prostředky obdrželi. Nejedná se o jednorázovou částku, ale o částku, kterou budeme 

každoročně dostávat v průběhu dalších 50 let. 

 Informační leták, který se týká dokončené velké investiční akce VAK, a to čističku odpadních 

vod kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka, která byla v únoru ukončena. Celková náklady 

byly 175 mil. Kč. Obdrželi jsme dotaci ve výši 92,5 mil. Kč. Poděkoval všem, kteří se podíleli 

na dokončení této velmi složité akce. 

 Informace pro kolegu Hrabinu, která byla vydána 12.4.2021 v 15.56 hodin. Strojař musí 

sloužit bydlení. Bez záruk a jasné koncepce jej město nemůže prodat, míní Společně pro 

Přerov a Piráti. Poprosil pana Hrabinu, jako předsedu družstva Impuls, aby prostudoval            
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a možná ho to navede, jak v budoucnu materiály předkládat. Je tam citován kolega Horký,      

že bude projednáno na zastupitelstvu. 

 

 

 

 

 

Pan Čechál, občan Přerova: 

Participativní rozpočet – v Přerově na první ročník čekáme, ve Zlíně proběhl třetí ročník. Bylo přijato 

34 návrhů, do hlasování z nich připuštěno 28 návrhů. Projekty byly rozděleny na malé a velké. 

Hraničním kritériem byla částka 500.000 Kč. Seznámil s úspěšnými projekty. 

V bodě projednání věcí z rady města se ptal, kdo rozhodl o uzavření dětských hřišť v Přerově 

v březnu. Dověděl se, že to bylo vedení města, ale zákon o obcích nedefinuje vedení města. Kdo 

konkrétně o tom rozhodl. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

O zavření hřišť nerozhodli na základě zákona o obcích, ale jako správci těchto zařízení. Vedení města 

jsou uvolnění členové zastupitelstva a jeden neuvolněný. 

 

 

 

Nikdo další se nehlásil. Primátor uzavřel diskusi a nechal hlasovat o návrhu pana Ing. arch. Horkého: 

 

 

 

724/18/9/2021 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z.s. ve výši 100 000 Kč         

na likvidaci škod po ekologické havárii v řece Bečvě 

 

2. ukládá Radě města Přerova zajistit finanční krytí této dotace a předložit k projednání             

na příštím zasedání zastupitelstva města. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (Ing. Prachař). 

 

 

 

 

725/18/9/2021 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 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (Ing. Prachař). 
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10. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský sdělil, že zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 7. června 2021 

pravděpodobně z důvodu rekonstrukce parket v Městském domě proběhne v zasedací místnosti          

na Smetanové ulici č. 7 v Přerově. 

Ukončil 18. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12. dubna 2021 ve 20.30 hodin. 

 

V Přerově dne 12. dubna 2021 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Petr Měřínský 

                                                                                        primátor statuárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Tomáš Dostal  

                                                                                                člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

Ludmila Tomaníková 

                                                                                            členka Zastupitelstva města Přerova 

 

 

  

 


