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Z Á P I S 

z 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 7. června 2021 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 18. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na 
Odboru SVŠ (poskytnuté dotace) 

Mgr. Vránová, 
Ph.D. 

2.2 Personální změny – místní výbor Čekyně Ing. Střelec 

2.3 Informace o činnosti Rady města Přerova od  18. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod vlastnictví 
statutárního města  Přerov - pozemků  p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 
157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 
157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a 
pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí (sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – 
budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov 
I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če 
stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, 
postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě 
využití předkupního práva. 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 
9/10 p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 
6590/51, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, 
p.č. 6590/43, vše v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 
1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)  

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 1596  v k.ú. Žeravice.  

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v 
k.ú. Přerov (Trávník 20)  

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)   

p. Zácha 
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3.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, 
č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na 
pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a 
p. č. 556/1, vše v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

3.2.8 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.2.9 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
–pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.2.10 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

p. Zácha 

3.2.11 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba 
pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce 
Přerov I-Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a 
částí pozemku p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního 
práva k těmto nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem 

p. Zácha 

3.3.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná 
rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 
2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva. 

p. Zácha 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení 
omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod 
realizován 

p. Zácha 

3.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.4 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

3.3.5 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, 
p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 
části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  
část pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti 
Dřevočal s.r.o. 

p. Zácha 

3.4.2 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 
pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - 
dodatek č. 1 

p. Zácha 

3.4.3 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část 
pozemku p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

3.6.1 Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 
výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze stavebního 
povolení a územního rozhodnutí 

p. Zácha 

3.7.1 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci p. Zácha 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2020 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 Ing. Mazochová 

5.1.1 Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 – dodatek – materiál na stůl Ing. Mazochová 
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5.2 Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč Ing. Mazochová 

5.3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor 
Haná Přerov, z. s. 

Ing. Mazochová 

5.4 Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední 
Morava 2021 

Ing. Mazochová 

5.5 Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci 
škod po ekologické havárii v řece Bečvě 

Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima primátor 
Mgr. Kouba 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 
náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku 
„Snížení energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ 

Mgr. Kouba 
Ing. Mazochová 

7.2 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“ primátor 

8. Školské záležitosti  

8.1 ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času  Mgr. Kouba 
 

8.2 KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu 
B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

Mgr. Kouba 
 

9. Různé  

9.1 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2021 

primátor 

9.2 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2021 

primátor 

9.3 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na 
kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky v 
k.ú. Čekyně 

primátor 

9.4 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově. 

primátor 

9.5 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 
Olomouckého kraje, a.s. 

Ing. Střelec 

9.6 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 

9.6.1 Prostory domu na Nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově – materiál na 
stůl 

p. Ondrůj 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni:       
 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

Omluveni:        JUDr. Marie Neulsová 

      MUDr. Beáta Philippová 

      Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

       

Nepřítomen:     Ing. Michal Symerský 

 

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

v zasedací místnosti Smetanova 7 v Přerově, které bylo svoláno řádně a včas a ve smyslu zákona         

o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Dne 4.6.2021 doručili primátorovi města Přerova  Ing. Antonín Prachař a MUDr. Martin Trhlík svou 

rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Přerova, a tím došlo k zániku jejich mandátů. 

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 5.6.2021 staly členkami Zastupitelstva města 

Přerova paní JUDr. Marie Neulsová a MUDr. Beáta Philippová, které se z dnešního zasedání 

zastupitelstva města omluvily. 

 

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

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

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

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

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

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

vztahu k dnes projednávaným věcem. 

 

Ing. Střelec 

Prohlásil, že se cítí ve střetu zájmu v bodě 3.3.5 „Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, p.č. 379, p.č. 

562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně“ 

 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

Informoval, že z důvodu konání dnešního zasedání zastupitelstva v těchto náhradních prostorách bude 

mimořádně pořízen pouze zvukový záznam, který jako obvykle bude anonymizovaný zveřejněn na 

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

 5.1.1-  Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 - dodatek 

zpravodaj: Ing. Hana Mazochová  

 9.6.1-  Prostory domu na Nám. T.G. Masaryka 8 v Přerově  

zpravodaj: Pavel Ondrůj  

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 30 pro, 3 omluveni, 2 nepřítomni  

 

 

2242/19/1/2021 Zahájení, schválení programu 19. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 7. června 2021, 

 

2. schvaluje Ing. Petra Vránu a p. Marka Dostála za ověřovatele zápisu 19. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 30 pro, 3 omluveni, 2 nepřítomni  

 

 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

2243/19/2/2021 Informace o kontrolách provedených Kontrolním výborem na Odboru 

SVŠ (poskytnuté dotace) 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Mgr. Věra Vránová, Ph.D., předsedkyně 

Kontrolního výboru. 

Za omluvenou zpravodajku Mgr. Vránovou, Ph.D. materiál přednesl Ing. Jiří Kafka, člen Kontrolního 

výboru. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o kontrolách provedených 

Kontrolním výborem na Odboru SVŠ (poskytnuté dotace). 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2244/19/2/2021 Personální změny – místní výbor Čekyně 

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

místní části a místního výboru Čekyně.  

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. odvolává na základě vlastní žádosti z funkce člena místního výboru Čekyně pana Miloslava 

Kolského,a to s účinností k 7. 6. 2021, 

 

2. volí na základě návrhu Výboru místní části Čekyně členem tohoto místního výboru pana Petra 

Kučeru, a to s účinností od 8. 6. 2021. 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se,  pokud p. Kučera nebyl zvolen v řádných volbách, tak zda se může stát členem výboru. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že může. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Také se na to ptal, a v podstatě to funguje tak, že ať už volby jsou nebo nejsou, tak to samotné 

jmenování členem výboru místní části, má ve své gesci jen a pouze zastupitelstvo. Je to procesně 

správně, že se to může udělat takto. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2245/19/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  18. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(60. schůze Rady města Přerova konané dne 15.4.2021, 61. schůze Rady města Přerova konané dne 

29.4.2021, 62. schůze Rady města Přerova konané dne 13.5.2021, 63. schůze Rady města Přerova 

konané dne 26.5.2021). 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Chtěl by se podívat na bod, kdy město Přerov uzavřelo smlouvu s firmou HC Zubr Přerov s.r.o. na 

propagační služby ve výši 7 260 tisíc Kč včetně DPH. V této firmě má 49% podíl zapsaný spolek HC 

Zubr Přerov a členem představenstva je p. Kouba, který hlasoval pro přidělení této zakázky. Osobně 

by se cítil být ve střetu zájmu, proto se zeptal p. Kouby, proč se ve střetu zájmu necítil.  

Dále se na 62. schůzi Rady města schvalovala přeložka optického kabelu související se stavbou průtah 

centrem, zajímá ho, proč tuto přeložku realizuje město Přerov nikoliv ŘSD. 

Nakonec ho mrzí, že rada města nepřijala usnesení ve věci uložit odboru Koncepce a strategického 

rozvoje pořízení strategického dokumentu „Bytová politika města Přerova pro období 2022-2030“. Ze 

zápisu se kromě hlasování dočetl, že v diskusi se konstatovalo, že město má dostatečně fungující 

prostupné bydlení, z čehož si dovozuje, že radní nečetli příliš pozorně důvodovou zprávu, která 

zmiňovala i jiné aspekty bydlení, než je pouze bydlení prostupné. 
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primátor Ing. Měřínský 

Nemyslí si, že není nějaký důvod komentovat, co si p. zastupitel dovozuje, protože na to má právo. 

Radní rozhodli tak, jak rozhodli, což na to také mají právo. 

 

náměstek primátor Mgr. Kouba 

HC Zubr jsou dvě rozdílné instituce – akciová společnost a zapsaný spolek, což je mládež – je 

pravdou, že je v představenstvu zapsaného spolku, ani v jednom případě se necítí být podjatý, protože 

z dané přítomnosti nemá žádnou výhodu či profit, který by mu z toho plynul. Když hlasovali o 

smlouvě s HC Zubr a.s., tak toto řekl a p. Horký na to reagoval, že si toho váží. 

 

Ing. arch. Horký 

Dovolil si malou opravu, že vítězem zakázky není akciová společnost, ale s.r.o., a v tomto s.r.o. má 

zapsaný spolek 49% podíl. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Připomenul, že rada města schválila záměr vybudovat veřejnou grilovací zónu v prostoru Laguny. 

V tuto chvíli se pracuje na návrhu, jak by mohla finální realizace vypadat, proto požádal zastupitele, 

kdyby k tomu měli jakékoliv připomínky, náměty apod., aby je směřovali směrem k němu, nejlépe 

během tohoto týdne, aby je mohli zapracovat a za případné náměty poděkoval. 

 

náměstek primátor Mgr. Kouba 

Usnesení rady města 2337/63/10/2021 byl podnět, který byl zapsán jako podnět náměstka primátora 

Mgr. Kouby, nicméně je to podnět, který vzešel z Komise školství a sportu. Usnesení zní, že RM 

pověřuje Mgr. Koubu vznikem pracovní skupiny, která se bude zabývat záměrem výstavby nové 

multifunkční haly v Přerově. Požádal, aby jednotlivé politické kluby, vyčlenily svého člověka, a poté 

vyzve tuto pracovní skupinu v rámci organizačních věcí. 

Co se týká prostupného bydlení, tak to má město Přerov velmi kvalitně propracovaný systém. 

V současné době pracují na novém vnitřním předpisu, aby mohli dále rozšířit spektrum bytů, které 

budou v kategorii dostupných. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala, že na průpich byla uzavřena smlouva o spolufinancování. Na radě schválili, že město 

bude hradit stavební a inženýrské objekty stavby průpichu dle uzavřené smlouvy o spolufinancování. 

Součástí stavby autobusového nádraží byla realizace pokládky optického kabelu z administrativní 

budovy přes jednotlivá nástupiště, státní silnice třídy I/55 až k budově Tovární 1. Výstavbou průtahu a 

realizace přilehlých staveb je tento optický kabel v kolizi a bylo nutné jej přeložit do nové trasy. Na 

průtah byla finanční částka v rezervě, takže si myslí, že je to v souladu. 

 

občan – p. Passinger 

Měl dotaz na radu města týkající se, že za 17. listopadu č. 6 se buduje nějaký zdroj tepla – co to je za 

zdroj tepla, co bude vypouštěno komínem, který tam je, jaký bude zásah do životního prostředí, 

protože je tam i tlaková nádob, tak jaká tam bude bezpečnost, co se tam bude topit a hlavně, do kdy 

tento zdroj bude postaven. Snažil se získat informace na magistrátu a dozvěděl se, že je to věcí odboru 

majetku. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Rada města se tímto bodem vůbec nezabývala, takže pokud chcete tento bod projednat, tak to může 

občan navrhnout na konci v bodě „Různé“. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2246/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova  - úplatný převod vlastnictví 

statutárního města  Přerov - pozemků  p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, 

p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 

152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova - pozemků p.č. 167/1 orná půda o výměře 627 m2, p.č. 166 

zahrada o výměře 68m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2,  p.č. 152/7 orná půda o výměře 656 

m2, p.č. 151 orná půda o výměře  36 m2, p.č. 171/1 ost. plocha  o výměře  532 m2, p.č. 157/4 orná 

půda o výměře  383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111  m2, p.č. 157/3 orná půda o výměře 1016 

m2, p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova í do vlastnictví TEPLO – 

CHLAD s.r.o., IČ 04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov. 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že pokud bude možnost vyhovět vlastníkům dotčených zahrad, aby se do nich dostali z druhé 

strany, tak je to jenom dobře. Je škoda, že to neřešili dřív a nepožádali o vybudování příjezdové 

komunikace třeba na vlastní náklady. 

 

Ing. Horký 

Je rád, že se podařilo najít takovéto řešení. Nicméně na příště v takovýchto situacích bude záhodno dát 

přímo do podmínek výběrového řízení požadavek na to, splnit si něco navíc, než je pouze doložení 

dokumentů a ceny. 

Nicméně, jak je materiál navržen, tak ho podporuje. 

 

p. Zácha 

Je tam možnost vystavět 6 rodinných domů. Kdyby město v r. 2006 propachtovalo ten pozemek a 

pronajalo to např. soukromému zemědělci, tak tam dnes roste obilí nebo řepka. 

Dnes se otevřela možnost, jak uspokojit obyvatele místní části. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

2247/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 418/1 a 

pozemku p.č. 245/2 oba v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 418/1 (orná půda)  

o výměře cca 1500 m2 a pozemku p.č. 245/2 (orná půda) o výměře 2167 m2 oba v k.ú. Lověšice          

u Přerova. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2248/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

(sportovních hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 

3250 stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na 

pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, na základě využití 

předkupního práva 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí (sportovních 

hal) do majetku statutárního města Přerova – budovy č.p. 3250 stavba občanského vybavení v 

části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a budovy bez čp/če stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/3, vše v 

k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 00534935, se sídlem Bezručova 

770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 9.000.000,-Kč a podmínek 

uvedených v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k budově č.p. 3250 stavba 

občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2656/2 a 

budově bez čp/če stavba občanského vybavení v části obce Přerov I-Město, postavené na 

pozemku p.č. 2656/3, vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví spolku TJ SPARTAK PŘEROV, IČ: 

00534935, se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 

9.000.000,-Kč a podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení. 

 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Konstatoval, že je dobře, že si sportovní hala našla kupce. Je velice rád, že p. náměstek pro školství a 

sport navrhl radě svolat pracovní skupinu, která se bude zabývat možnou realizací víceúčelové 

městské sportovní haly. Na klubu debatovali, že pokud mají pro tento materiál zvednout ruku, že když 

nebude město kupovat tuto halu, tak aby řešilo nějakou svou, proto pro tento materiál zvednou ruku. 

 

Ing. Vrána 

Informoval, že se účastnil jednání, a byl  jeden z členů zastupitelstva, který byl v říjnu pro, aby město 

tuto halu koupilo a udělalo se z ní sportovně kulturní centrum, ale neprošlo to. Měl velké dilema, jak 

se rozhodnout i při hlasování v radě i nyní. Souhlasí s tím nevyužít předkupního práva, proto nyní 

bude hlasovat pro to, aby se město vzdalo předkupního práva a bude věřit, že nový majitel bude 

podnikat a nakládat s halou zodpovědně. 

 

Ing.arch. Horký 

Upozornil na to, že v územním plánu je to zaneseno jako plocha občanského vybavení bez bližšího 

ošetření, podobně jako celý územní plán a to není příliš dobře podchyceno, protože taková plocha dle 

vyhlášky umožňuje zařízení a stavby občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, 

péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, ale dále také stavby a 

zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, vědu a výzkum, lázeňství a 

související technickou a dopravní infrastrukturu. 

Proto upozornil, že by se mělo opravdu využít toho, že město vlastní pod halou pozemek. 
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p. Zácha 

Když se to dozvěděli, tak se jako první dívali do územního plánu a prověřili to, co zde řekl p. 

zastupitel. O tom, o čem diskutovali v říjnu loňského roku, považuje za formální materiál. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2249/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 4114/2, p.č. 6590/57, p.č. 4112/4, podílu id. 9/10 

p.č. 6590/49, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50, podílu id. 9/10 p.č. 6590/51, 

podílu id. 9/10 p.č. 6590/52, p.č. 6590/58, p.č. 6590/39, p.č. 6590/43, vše 

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 - pozemků p.č. 4114/2 ost. plocha o výměře 82 m2, p.č. 6590/57 ost. plocha 

o výměře 90 m2, p.č. 4112/4 zast. plocha a nádvoří o výměře 109 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/49 

zahrada o výměře 200 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/50 zast. plocha a nádvoří o výměře 85 m2, podílu 

id. 9/10 p.č. 6590/51 ost. plocha o výměře 71 m2, podílu id. 9/10 p.č. 6590/52 zahrada o výměře 15 

m2, p.č. 6590/58 ost. plocha o výměře 27 m2, p.č. 6590/39 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m2, p.č. 

6590/43 zast. plocha a nádvoří o výměře 14 m2, vše v k.ú. Přerov do vlastnictví společnosti NAVOS 

a.s., se sídlem Čelakovského 27, 76701 Kroměříž, IČ 47674857 za cenu v čase a místě obvyklou ve 

výši 300.000,- Kč. Dodání nemovitostí je osvobozeno od daně z přidané hodnoty ve smyslu §56 odst. 

3 zákona 235/2004 Sb. Součástí kupní smlouvy je i úhrada za bezesmluvní užívání pozemků bez 

právního důvodu za dobu 3 let před účinností kupní smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve 

kterém nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujícího 

do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy, ve výši 83.904,- Kč/rok, stanovenou na základě 

vnitřního předpisu 12/2017 vydaného Radou města Přerova. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2250/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1378/14 v budově bytový dům č.p. 1351, 

1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/16 v k.ú. Přerov (Trávník 4)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1378/14 v 

budově bytový dům č.p. 1351, 1353, 1378, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Trávník 4) o výměře 76,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

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

2883/16 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 769/41925 z vlastnictví statutárního města Přerov 

do společného jmění manželů P***D*** a L*** D***za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

1.930.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  
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DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Sdělil, že vzhledem k tomu, že není pořízena bytová politika, nebudou podporovat prodej bytů. 

 

 

Hlasování: 23 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2251/19/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 1596  v k.ú. Žeravice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1596 dle 

geometrického plánu č. 635-46/2021 označené jako pozemek p.č. 1596/1 orná půda o výměře 1.465 

m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti Silack s.r.o., se 

sídlem Bystrovany č.p. 234, IČ 26840081 za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 168.475,-Kč. 

Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

V důvodové zprávě je uvedeno, že záměr nebyl předložen komisi z časových důvodů, ovšem rada 

města schválila převod těchto pozemků 19.11.2020, od té doby zasedala komise snad 5x, neví to jistě, 

nicméně to předloženo být mohlo a nebylo. Místní výbor Žeravice a koordinační skupina s tím 

nesouhlasí. Vždy v této situaci vystupovali negativně a obecně hájí zájmy místních výborů, proto, 

jestli výbor souhlasí nebo nesouhlasí, tak je to pro ně podstatný údaj, podle kterého se rozhodují. 

Byl se v lokalitě podívat a nechal promítnout fotografie. 

Pro budování nového zemníku, měl být celý pozemek oplocen, je pouze ze strany komunikace 

k technickým službám a měly by tam být vysázeny keře, které tam nejsou, takže to zatím není plněno. 

Nicméně těžba má začít v r. 2021, takže ještě mají 6 měsíců. Něco se tam už málo děje, ale není to nic 

zásadního. 

Dle aktuálního výkresu, tak Silack aktuálně vlastní zemník č. 1 i č. 2. Jednatel firmy p. Smětal zkupuje 

další pozemky v lokalitě, které evidentně také budou sloužit pro zemník, proto se nabízí ta střední 

komunikace. 

Má z toho pocit, jako místní výbor, že jedná trochu o obcházení EIA, aby záměr nebyl tak velký, proto 

se používá salámová metoda. 

V tomto okamžiku má šanci město Přerov nesouhlasit s odprodejem této komunikace. Pokud město 

souhlasilo s těžbou v zemníku č. 2 vedle třídící linky, tak se dá udělit dočasné právo stavby na to, aby 

se po komunikaci, která se momentálně chystá k prodeji jezdilo po dočasných panelech a následně se 

rozebraly a není žádný důvod, aby tuto komunikaci, což je dnes rozorané pole, vlastnila společnost 

Silack. Z toho důvodu podal protinávrh – „ZM neschvaluje úplatný převod pozemku….“ 

 

Mgr. Netopilová 

Podporuje to, co říkal kolega Horký. Dodala, že je pro ni naprosto nepochopitelné, že vedení města jde 

proti koordinační skupině a proti místnímu výboru Žeravice. Občané Žeravic vědí, že se má těžit do 

hloubky pouhý metr nad velkou zásobárnou podzemní vody. Zaráží jí to, jak mluví p. Zácha. Je jasné, 

že jde o nadržování soukromým firmám. 

Vrátila se do historie – dvakrát zvaly s p. Jandovou na první zemník Inspekci životního prostředí, také 

tam našly pokaždé jiný materiál než povolený, což je čistá výkopová zemina. Byl tam asfalt, byly tam 

kusy dalšího stavebního materiálu. Ani toto se neplnilo a do r. 2012 měl být první zemník zavezený a 

mělo tam být vysázeno 227 stromů, 80 keřů a měla to být lokalita podle slibu společnosti Triko pro 
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skauting a podobné aktivity. Je rok 2021, kde to všechno je? Od p. Juliše se dozvěděla, že následná 

společnost má povoleno posunout revitalizaci snad až do r. 2026 ne-li ještě později. 

Velmi ji zaráží benevolentnost města vůči ničení životního prostředí. Dále doufá, že nebude hlasovat 

p. Lichnovský, protože jeho tatínek je předsedou zemědělského družstva v Kokorách, takže si myslí, 

že je to jakýsi střet zájmu a zároveň požádala přítomné zastupitele, aby nehlasovali pro tento materiál, 

tedy prodej pozemků, protože je to vstupenka pro další ničení životního prostředí, a tentokrát 

v mnohem větším měřítku než doposud. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dochází zde k určitému zmatení, co může státní správa, a co může samospráva. Magistrát města 

Přerova v zastoupení Rady města Přerova není ten, kdo dává oprávnění, ani ten, kdo může nějakým 

způsobem kontrolovat naplnění akcí, které proběhly v minulosti. 

 

Ing. Vrána 

Zde se jedná o přenesenou působnost státní správy, kde rozhoduje stavební úřad, proto politici nemají 

do toho co mluvit. 

Na Přerovsku začaly všechny dopravní stavby před několika lety a stále pokračují. Všude na těchto 

stavbách je významný deficit zeminy, který se pohybuje řádově i miliony tun. Myslí si, že je to 

v dostatečné vzdálenosti od Lapače a Žeravic. Může to mít nějaké negativní dopady např. prašnost, 

což se dá také řešit. Pokud se nebude těžit v sousedství těchto staveb, tak to bude někde jinde a 

převážet na místo těchto staveb. 

Chápe p. Netopilovou, která argumentuje životním prostředí, ale zeptal se, zda není v Přerově životní 

prostředí už tak díky dopravě zhoršené, aby se sem nahnaly tisíce nákladních automobilů, které budou 

převážet drť, zeminu, písek a navážet to na tyto dopravní stavby. 

 

Mgr. Netopilová 

Myslí si, že p. Měřínský nemá pravdu. Když byla koalice SpP a hnutí Ano u moci, tak se ji úspěšně 

dařilo celé 4 roky zdržovat a negovat záměry na další zemník v Žeravicích. 

V okamžiku, kdy se do čela vlády dostalo ODS, tak je to jinak a nová koalice je velmi až podezřele 

vstřícná. 

P. Vránovi odpověděla, že toto téma probírali ještě v minulém volebním období mockrát. Mockrát se 

bavili o tom, že např. zdroje písku jsou na Přerovsku všude kolem, že i tam jsou dálnice a silnice 

domluvené dopředu. Nečekají na to, že se tady teď otevře nějaký zemník a začne se něco řešit. 

Smlouvy jsou už velmi dávno podepsané. Ty pravé záměry by se neměly kamuflovat. 

Doprava v Přerově je katastrofální a doplácí na to zejména Předmostí. 

Podle ní, je to jednoznačně vina toho, že nebyli schopni synchronizovat, promyslet, co dřív, co potom, 

jak reagovat na všechny ty překotné změny způsobené výstavbou. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dochází zde k zmatení, jedna věc je zdržovat, druhá věc je vydat nějaké rozhodnutí. Je to velký rozdíl, 

převážně v kompetencích. 

 

náměstek primátor Mgr. Kouba 

Je zřejmé, že tato koalice, tato vláda, do které přišla ODS, je nejzelenější za poslední dobu. Poděkoval 

za to, že p. Netopilová zmínila, že dělají velmi mnoho pro modrozelenou infrastrukturu, dnes se bude 

podepisovat pakt starostů. Paní zastupitelka je také součástí pracovní skupiny pro návrh veřejnosti, má 

právo navrhovat jednotlivé akční věci do tohoto programu. Ví, že pochopitelně navrhuje polní cestu, 

která by propojila Žeravice od skládky, vlastně je to ta stará polní cest. Tento návrh má, je 

zaznamenán. Pracovní skupina je vstřícná k návrhům. 

 

Ing. Vrána 

Ohradil se vůči silným tvrzením p. Netopilové ohledně kamufláže. Nikdy to nedělal a ani to nedělá. 

Myslí právě na občany města Přerova a myslí na to, aby zde nejezdilo tisíce aut. 

Zajímalo by ho, jaké smlouvy má p. Netopilová na mysli, že ŘSD má zajištěnou zeminu. Na ŘSD je 

téměř každý měsíc, snaží se vyjednávat a nějak vnímat problematiku dopravy, která je v Přerově 
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zásadní. Není si vědom, že by ŘSD měla pokrýt deficit zeminy, který tady vzniká. Požádal p. 

kolegyni, aby byla konkrétní, aby řekla, že ŘSD má vše vyřešené, není potřeba tady těžit, nebude se 

přes Přerov vůbec převážet žádná zemina a žádné materiály, protože deficit zeminy je vyřešen. 

 

JUDr. Lichnovský 

Odpověděl p. Netopilové, že v tomto směru se necítí být ve střetu zájmu. Nedovede si ani představit 

tuto absurdní situaci, kdy by mohl být zde ve střetu zájmu, když jí bylo řečeno, že jeho otec je 

předsedou zemědělského družstva v Kokorách, které se zde vyjadřovalo na požadavek koordinační 

skupiny. Pro upřesnění, jakékoliv zemědělské družstvo na půdě pouze hospodaří. Za něj je rozhodující 

otázka vlastníka a vlastník si musí říci, jestli pozemek převede nebo ne. Takže se zde důrazně ohrazuje 

vůči tvrzení, že by v tomto případě neměl hlasovat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Pokud by se toto neschválilo, tak se stejně nezabrání tomu, že tam ta těžba bude, tzn., že diskuse, která 

se zde vede o těžbě či netěžbě je zcela bezpředmětná. 

Zaujalo ho, že od tohoto tématu se přešlo až k dopravním stavbám v Přerově. Upozornil p. 

Netopilovou na to, že stavební řízení trvá v ČR velmi dlouho, plánování takovýchto obrovských 

staveb trvá taky velmi dlouho, tzn., že současná koalice už v zásadě do toho současného plánování 

moc mluvit nemohla. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Jedná se o prodej konkrétního pozemku, v žádném případě nemohou zabránit tomu, že se v tom 

zemníku bude těžit. 

 

p. Pospíšilík 

Myslí si, že město není schopno uhlídat to, aby mohlo odsledovat navážku, která tam půjde. 

Je jasné, že znehodnocení životního prostředí, jak pro chatovou oblast, tak nebezpečí toho, že budou 

zasáhnuty spodní vody, prostě bude. 

Bránit těžbě nemohou, ale dávají tímto Žeravickým signál, že to neschvalují. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Pokud se se stavebníkem nedohodnou, tak tam stejně bude těžit. Pokud se s ním dohodnou, tak je 

určitá naděje, že bude na vlastní náklady provádět opravy účelové komunikace. 

Je zde možnost se s ním domluvit, že tam bude tyto práce provádět, a město Přerov bude mít 

v pořádku komunikace, které jsou v jeho vlastnictví, a které tam stavebník používá. 

Město Přerov, přestože se tam těží, má zájem mít spravený majetek, který v té lokalitě má. 

 

MUDr. Slováček 

Reagoval na p. Lichnovského a z KÚ zjistil, že vlastníkem přilehlých pozemků je zemědělské 

družstvo Kokory, takže je nejen obhospodařuje, ale i vlastní. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Přestože sousední parcely vlastní zemědělské družstvo Kokory, tak myšlenka, že by p. Lichnovský byl 

ve střetu zájmu, že jeho tatínek je předseda družstva Kokory, je podle něj úplně absurdní. 

 

Ing. T. Dostal 

Informoval, že členové místního výboru jsou si vědomi toho, že prodejem nebo neprodejem tohoto 

pozemku, zastupitele nerozhodují o tom, zda se bude těžit. Obavu mají pouze z toho, aby se zemník 

nerozšiřoval. Ale rozšiřování zemníku město v rukou nemá, a to májí v rukou právě vlastníci 

sousedních pozemků. Další věcí je, že by těžbu musela povolit státní správa, což v rukou 

zastupitelstva také není. 

Pokud není prováděno zdokonalování či zpětné zhodnocování stávajících pozemků, které měla firma 

provádět, tak samozřejmě pokud neprovádí, tak je to v rukou státní správy, která by měla konat a řešit 

tyto delikty, aby to bylo napraveno tak, jak bylo předtím rozhodnuto. 
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p. Pospíšilík 

Je pravda, že ten písek je potřeba. Stavební materiály a další věci, které jsou, je jich na trhu nedostatek.  

Bohužel nejsou schopni ovlivnit zavážku té jámy. 

 

JUDr. Lichnovský 

Zareagoval na p. Slováčka – pokud myslel vlastnictví pozemku, tak myslel vlastnictví pozemku 

prodávaného či převáděného. Pokud si koordinační skupina vyžádala stanovisko, a je zde řečeno, že to 

zemědělskému družstvu Kokory nevadí stran obhospodařování, protože jiný vztah k převáděnému 

pozemku nemá, tak považuje tuto záležitost za vyřešenou. 

 

občanka – p. Landsmannová – předsedkyně výboru místní části Žeravice 

Upozornila, že zastupitelé zapomínají na to, že zemník je na náhorní plošině, že se jedná také o Přerov 

a o Předmostí, nejde jen o Žeravice. Zemník byl povolen s určitou dopravou. Podle tohoto návrhu se 

má doprava změnit a pokud se tato parcela prodá, tak majitel uvažuje o jiné trase, bude to vlastně 

zokruhovaná trasa. S tímto zemník povolen nebyl, tzn., že by měli být osloveni další majitelé 

pozemků, a i tato doprava bude mít přínos na znečištění životního prostředí. 

Pro město to bude přínos, že budoucí majitel se zavazuje, že komunikaci upraví, aby byla v co 

nejlepším stavu a město v podstatě na tom vydělá. 

Ale je zapomínáno na to, že prodejem tohoto pozemku, se město zbavuje veškeré možnosti, jak 

ovlivňovat další rozvoj zemníku, což znamená jeho rozšiřování. 

Nikdo nezpochybňuje, že je potřeba násypové zeminy. 

 

Ing. Střelec 

Sdělil, že byl u jednání, která se týkala podmínek osázení stromů apod. Když se podívají na okolní 

pozemky směrem na Žeravice, tak ty vlastní buď technické služby nebo město Přerov, takže se zemník 

nikdy na Žeravice rozšiřovat nebude. Takže pokud se bude rozšiřovat, tak směrem k Předmostí, ale 

zde už město Přerov na to nemá žádný vliv, tam jsou vlastníky soukromí majitelé. 

Paní Landsmannová měla pravdu, že doprava na zemník byla dělána po stávající příjezdové cestě na 

skládku. Z pohledu občana i Čekyně si myslí, že zokruhování cesty je lepší, protože to bude méně 

náročné na hluk, prašnost apod. Pro životní prostředí to bude provozně lepší. 

 

p. Zácha 

Konstatoval, že se zde promítá jedno velké politikum a blížící se volby. Jak řekl p. Střelec, zde nejde o 

nárůst dopravy, ale o zaokruhování a odlehčení příjezdu a výjezdu po jedné stávající komunikaci. 

Město Přerov má více místních částí než jen Žeravice, např. nyní je zatěžováno Předmostí, ale myslí 

si, že místní část Kozlovice daleko víc trpí současnou dopravní situací. Ale pochopitelně se nemůže 

vyzvedávat jen ta místní část, ke které má někdo blízko nebo v ní bydlí. 

Pokud se tento materiál neodsouhlasí, je to svrchované právo zastupitelstva. Věcná podstata tohoto 

materiálu bylo, aby se lokalita zaokruhovala, aby automobily z jedná strany najížděly a z druhé strany 

vyjížděly. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Pane Horkému sdělil, že je zde společný zájem na ochranu životního prostředí. To, co zde p. Horký 

prezentoval, tak je podnět pro veřejnou kontrolu. Nabízí k tomuto svou součinnost v rámci toho, co 

může, v rámci i adaptační strategie. 

 

Mgr. Netopilová – faktická 

Kvůli výstavbě panelové komunikace dočasně povolit tady tuto věc…není třeba prodávat 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil p. Netopilové, že to není faktická. 

 

MUDr. Slováček 

Chtěl říct totéž, paní kolegyně ho předběhla. Když se tedy baví o dočasné panelové komunikaci, tak 

proč je nutné pozemek pod komunikací prodávat. 
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Město by si mělo nechat pozemek pod touto dočasnou panelovou komunikací ve svém vlastnictví, aby 

pak mělo šanci ovlivnit, co s tím bude dál. 

 

občan – p. Čechál 

Zdůraznil, že je zde velký potenciální problém pro životní prostředí. Souhlasil s některými 

předřečníky, že není důvod investorovi vyhovět, prodat mu pozemek, protože zde neslyšel rozumné 

argumenty. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal, aby mu bylo předloženo pověření p. Vrány k jednání se ŘSD, protože město má uvolněného 

radního pro dopravu, tak nechápe, proč jedná p. Vrána, a co vyjednal. Kdyby byly zápisy z jednání, 

bude za ně rád. 

Dále znovu nechal promítnout své snímky. Nechápe alibismus, že se zde vymlouvá na orgány státní 

správy. Ony to budou povolovat, ale tímto krokem se to velice usnadní. Chápe, co říkal p. Střelec, že 

je výhodnější zakruhování cesty, proč ne, ale proč nepovolit zakruhování panelové cesty na pozemku 

města, proč tedy tento pozemek prodávat nyní. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Chtěl upozornit, že jsou tam i jiné komunikace. 

 

  

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 11 pro, 7 proti, 13 se zdrželo, 3 omluveni,                   

1 nepřítomen  

 

Hlasování: 19 pro, 11 proti, 1 se zdržel, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2252/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 1032/2 v budově bytový dům č.p. 1032, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. 

Přerov (Trávník 20)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1032/2 v 

budově bytový dům č.p. 1032, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/10 v k.ú. 

Přerov (Trávník 20) o celkové výměře 27,10 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu 

na společných částech domu č.p. 1032, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 271/6424 

z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví P*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve 

výběrovém řízení ve výši 1.023.111,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané 

hodnoty.  

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hrabina 

Po zjištění obsahu třech po sobě následujících materiálů nabyl dojmu, že se zde jedná o podporu města 

Přerova o obchod s chudobou. 

Položil řečnické otázky týkající se, zda si někdo myslí, že p. S*** bude v těchto třech bytech bydlet. 

Nastěhuje tam lidi, na které bude brát příspěvky na bydlení. Zeptal se, zda město chce jít touto cestou 

takovýchto výběrových řízení. Vyguglil si tohoto člověka a zkupuje byty v mnoha městech. 

Doporučil, aby zastupitelé zvážili všechny tyto tři body, doporučil, aby se výběrové řízení udělalo 

znovu tak, aby nepodporovalo byznys s chudobou. 
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p. Zácha 

Požádal p. Hrabinu o návrh usnesení. Také má přehled o vlastnictví p. S***. Podmínky výběrového 

řízení prošly jak přes majetkovou komisi, tak následně přes radu města. Tento člověk podal nabídky i 

na další nemovitosti, které byly ve výběrovém řízení na zbytný majetek. Nezastává se p. S***, kterého 

nezná. Je zbytečné vyvolávat paniku konstatováním byznysu s chudobou. 

Znovu p. Hrabinu vyzval o návrh na usnesení, jako navrhovatel s tím nemá jakýkoliv problém. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Požádal p. Hrabinu, aby specifikoval nějaké konkrétní body, které by se měly příště v tom výběrovém 

řízení objevit, aby to bylo v souladu se zákonem, aby to nebylo diskriminující, aby takovéto výběrové 

řízení mohlo proběhnout. Je si jistý, že by této inspirace využila města po celé ČR. 

Proběhlo standardní výběrové řízení, které je transparentní, podmínky byly pro všechny stejné, a 

někdo dal prostě nejvyšší cenu, a je tady člověk, který dal takovou cenu zrovna na 3 byty. Nemohou 

v tuto chvíli předjímat, kdo, co bude nebo nebude s něčím dělat. Velmi často se zde sklouzává 

k teoretizování coby bylo kdyby. 

 

p. Pospíšilík 

Připomenul žádost o odkoupení Chemiku p. Rybkou s tím, že zde zrealizuje byty pro slušné lidi. 

Uvedl, že zde se potichoučku prodávají jednotlivé byty lidem, kteří si mohou dovolit cenu o 30% 

vyšší. 

Neví, zda by se mohlo udělat výběrové řízení pro lidi, kteří bydlí na území města Přerova, 

pravděpodobně to nejde, což je škoda. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že neví, co je to prodávat potichoučku byty ve standardním výběrovém řízení a pak na 

jednání zastupitelstvu. 

 

Ing. arch. Horký 

Myslí si, že zastupitelstvo má právo neprodat, proto podal protinávrh – ZM neschvaluje úplatný 

převod bytové jednotky… 

Je to z důvodů, které tady zazněly ze stran kolegů a jednak z důvodu, že město nemá bytovou politiku 

a prostě se prodává. 

 

Ing. Vrána 

Zeptal se, jestli se teda výběrová řízení příště budou omezovat, když se bude opakovat jeden vítěz. 

Zajímalo by ho to systémově, jak se k tomu bude přistupovat. Také nechce, aby někdo nakoupil byty, 

které prodává město, a nastěhoval tam nepřizpůsobivé občany. Snadno se kritizuje. Zajímal by ho 

konstruktivní návrh, jakým způsobem mohou výběrové řízení uchopit tak, aby byla záruka, že tam 

bude bydlet slušná rodina, někdo, kdo to bude sám využívat nebo to pronajme slušné rodině. 

 

Mgr. Netopilová 

Zareagovala na p. Vránu, že ono je vůbec otázkou, proč ty byty prodávat, už se o tom bavili na 

minulém nebo předminulém zastupitelstvu. Bez nějaké bytové politiky jde město Přerov cestou, kterou 

ostatní města opouštějí. V dnešní době, kdy ceny bytů strmě stoupají, kdy je nelehká situace 

způsobená covidem, tak místo toho, aby se městské byty udržely, zrekonstruovaly a nabízely lidem za 

nějaké normální ceny, tak se prodávají. Pokud se teď dozvěděla, že majitelem by měl být člověk, který 

obchoduje s chudobou, tak to potom svědčí o špatné práci. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Tvrzení, že není bytová politika se snaží vsugerovat, město má systém prostupného bydlení, který 

vznikl, kdy ještě SpP bylo ve vládnoucí koalici. Důvod prodeje zde byl také několikrát řečen, prostě 

jsou to byty, které zůstaly jako jednotlivé byty v domech, kde už město žádné jiné byty nevlastní. 

Z pohledu hospodaření není důvod tyto byty vlastnit. Pokud je nějaká výhodná nabídka, tak je vhodné 

tyto byty prodat. 
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p. Zácha 

Není záruka, že nikdo z dalších žadatelů nenastěhuje do takového bytu nájemníka, který by mohl být 

problémový. 

Kolega Horký se k tomu postavil pragmaticky, dal návrh na usnesení, podle toho se zastupitelstvo 

rozhodne. Odbor majetku jde podle schváleného usnesení zbytného majetku a doprodeje bytového 

fondu. Rada města je přesvědčená o tom, co se týká nájmu bytů, že stávající vnitřní předpis 3/2016 o 

hospodaření s obecními byty je dostatečný a není nutné zpracovávat další analýzu a dále zatěžovat 

město koncepcí. 

 

Ing. arch. Horký 

Nerozumí tomu, když na jednu stranu volá p. Vrána po systémovém řešení, na druhou stranu p. 

Měřínský říká, že systémové řešení už město má. Osobně si myslí, že systémové řešení není. Pan 

Vrána hlasoval na radě proti pořízení bytové politiky, která neměla odpovídat je na systém 

prostupného bydlení, ale vůbec na to, jestli byty prodávat, za jakých podmínek, jestli se nastaví nějaký 

jiný mechanismus než pouze tržní cenu nebo jakou cenu, zdali se budou byty budovat, co se udělá se 

Strojařem, těch otázek tam bylo mnoho. A přesto se pořád tady odvolává na systém prostupného 

bydlení. Myslí si, že se může počkat s prodejem, nic se nestane, byty přinášejí významný zisk pro 

měst. Samozřejmě, když se prodají, tak se utrží jednorázově víc. 

 

Ing. Galeta 

Podal protinávrh na vypsání nového výběrového řízení. 

Reagoval na současnou situaci na trhu s nemovitostmi, dnes je dobré nemovitosti kupovat, ne je 

prodávat. V žádném případě se mu nelíbí, když město Přerov podporuje soukromé podnikání v podobě 

investičních bytů. 

 

p. Pospíšilík 

V důvodové zprávě mu chybí ekonomická rozvaha, kolik se vydělalo, kolik prodělalo, kolik je potřeba 

investovat. 

Je zásadně proti prodeji těchto bytů. Navíc se ztrácí kontrola nad tím, kdo v těch bytech bude. 

 

p. Zácha 

Odpověděl p. Pospíšilíkovi, že v důvodové zprávě mu chybí ekonomická analýza a rozvaha, ale 

materiál je o výběrovém řízení, které byl vyhlášeno, podmínky výběrového řízení byly v důvodové 

zprávě, stanovila je komise. Mohl je kontaktovat s dotazem, nevidí jediný důvod, proč by do takového 

materiálu dávat ekonomickou analýzu. 

Zastupitelé buď schválí prodej na základě transparentního výběrového řízení, kdy jediným hodnotícím 

kritériem byla cena nebo neschválí. Takže se pak rozhodne to zopakovat, nebo se s tím naloží nějak 

jinak. 

 

Ing. Hrabina 

Když vítěz výběrového řízení nabídl částku o 40% vyšší, tak je jasné, že s tím bude podnikat, natož 

tak, když kupuje 3 byty. 

 

Ing. Vrána 

Zareagoval na p. Horkého – řekl, že by chtěl slyšet, jaké by mělo být systémové řešení v rámci 

výběrového řízení, jak eliminovat lidi, kteří obchodují s chudobou. Zajímalo by ho, jak se dají vypsat 

parametry výběrového řízení, aby se to eliminovalo. Neříká, že tady není systém. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Předložili materiál nepotřebný majetek, který jenom znumeralizoval podkladový materiál, který už 

schválilo bývalé vedení, a pamatuje si, že tam ty byty rovněž byly. 

 

náměstek primátor Mgr. Kouba 

Mají připravený vnitřní předpis, ve kterém se bude převádět 45 bytů. Budou se nabízet potřebným a 

bude se moci určovat, kdo tam bude bydlet. Takže reagují na potřeby občanů města. Město má 
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možnost disponovat vlastním majetkem, a v tomto ohledu to bude celý bytový dům, kde budou moci 

rozhodovat, kteří potřební tam budou bydlet. 

Může se to odmítnout, ale požádal, aby bylo řečeno, na základě jakých podmínek bude příští výběrové 

řízení vedeno. 

 

MUDr. Slováček  

Sdělil zastupitelům informace o p. S***, které si aktuálně zjistil přes internet. Myslí si, dle zjištěných 

informací, že bohatí ruští podnikatelé se zde snaží kupovat byty pro další podnikání. Proto je na 

zvážení jednotlivých zastupitelů, zda se chce tyto byty prodat a podpořit komerci ruských podnikatelů, 

nebo podpořit obyvatele města Přerova, kteří si chtějí koupit městský byt pro své děti, vnuky apod. 

 

Mgr. Netopilová 

Zareagovala na p. Vránu řečnickou otázkou, proč by se měly byty prodávat. Jiná města jdou jiným 

směrem. Snaží si bytový fond ponechat a spíš rekonstruovat, využívat brownfieldů, spolupracovat 

s developery tak, že jsou partnery určitých projektů. Není nutné městské byty prodávat. Na nájmy 

v komerčním prostředí řada lidí nedosáhne v dnešní době, i když poctivě pracují. Jestli se byty nechají 

v komerčním bydlení za komerční nájmy, tak se to zase vrátí formou placení doplatků na bydlení ze 

státní kasy. Je přesvědčená o tom, že je lépe o bytový fond pečovat a mít ho ve svém vlastnictví. 

Dále p. Koubovi vysvětlila, že p. Horký svůj návrh podává tak, že je tam návaznost na vyjádření p. 

Hrabiny, ale také na absenci bytové politiky. 

 

p. Zácha 

Znovu vysvětlil, že filozofie těchto prodejů byla doprodat bytový fond v již rozprodaných domech, 

kde zůstala jedna nebo dvě bytové jednotky. Seznam bytů byl zastupitelům předložen, někteří pro to 

hlasovali. Teď stojí před rozhodnutím, zda zastupitelé schválí výsledek tohoto výběrového řízení. 

Zastává doprodej tohoto bytového fondu. Účastníci výběrového řízení splňují všechny podmínky a 

kritéria výběrového řízení tak, jak byly nastaveny v minulém volebním období. Pokud má někdo 

recept, jak to spravedlivě, neprůlomně, nediskriminačně vypsat tak, aby nebyli schopni někoho 

eliminovat, tak dejte vědět. 

Vždycky bude zastáncem toho, že v domech, kde město vlastní jednu nebo dvě bytové jednotky, tak je 

prodat, a utržené finanční prostředky reinvestovat do bytového fondu, který zeje prázdnotou, 

v domech, které jsou plně ve vlastnictví města. 

 

p. M. Dostál 

Informoval, že o pronajímání bytů něco ví. Ztotožňuje se s názorem p. primátora, jestliže se za nájem 

vyberou 3000 Kč a 2800 Kč se dá do fondu oprav, tak se to nevyplatí. Sám má zkušenosti, že i 

dlouhodobě hledá nájemníky, a i tak, ne vždy jsou solidní.  

Myslí si, že pokud někdo zaplatí za byt 1,9 milionu Kč, tak si tam nedá kdejakého nájemníka, ale 

někoho, kdo pravidelně platí. 

 

Ing. Galeta 

Zeptal se vedení radnice, zda existuje nějaký pořadník na bytový fond, zda je nějaká fronta zájemců. 

Dále se zeptal, když si někdo požádá o byt, jak dlouho se čeká, než je mu vyhověno. Pokud čekací 

doba je několik let, tak je nesmysl se zbavovat bytů. Je to kontraproduktivní, takto se řádný hospodář 

nechová. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Řekl p. Galetovi, že možná neví, co znamená systém prostupného bydlení, který už funguje několik 

roků a pořadník k němu není. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Informoval, že už i guvernér ČNB upozorňuje na to, že jsou byty předražené až o 25% nad jejich 

reálnou hodnotu. Takže se může stát, že ceny nemovitostí začnou stagnovat, případně klesat, ale třeba 

také růst. Neustále se tady dokola mluví o tom, co by bylo kdyby. 
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Již v prvním příspěvku požádal, zda by někdo mohl nadefinovat, jaké by měly být podmínky 

výběrového řízení tak, aby byly v souladu se zákonem, nikoho nediskriminovali, a přesto dopadly tak, 

jak si zastupitelé představují. Protinávrh p. Horkého je naprosto jasný, ale je zde protinávrh p. Galety 

vypsat nové výběrové řízení, který ale nedává žádný smysl. Protože nové výběrové řízení může 

dopadnout úplně stejně „v bledě modrém“. Proto zde chybí nový návrh, jak takové výběrové řízení 

udělat, aby to bylo lépe a tak, jak si někteří zastupitelé představují. 

 

Ing. Střelec 

Upozornil, že se neustále točí v kruhu. Reagoval na p. Galetu s tím, že nelze najít takové podmínky, 

aby to nikdo nenapadl, protože vždycky by se někdo nějak diskriminoval. Takže netuší, jestli se dají 

takové podmínky nalézt. 

Takže zbývá se rozhodnout, že se byty prodávat nebudou a budou se pronajímat, nebo se zde 

odsouhlasí, že se to prodá. 

 

p. M. Dostál 

Zeptal se, zda obdržené peníze půjdou na obnovu bytového fondu, nebo jestli se rozprostřou do 

rozpočtu. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla p. Dostálovi, že odbor majetku má v limitu původního rozpočtu, který byl ještě 

navyšován 245 milionů Kč v limitu. Finance půjdou tam, kde je jich potřeba a tam, kde je 

zastupitelstvo schválí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Prodej je normální příjem rozpočtu, bude se to dávat na náklady investičních akcí, které má město 

naplánováno. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Město má určitou image v oblasti bytové politiky, byznysu s chudobou, či problémy se soužitím 

s nepřizpůsobivými. Proto si myslí, že rozhodně v otázce prodeje městských bytů, by se mělo 

postupovat nanejvýš obezřetně a zvláště, pokud zmíněná osoba má jistý profil na trhu nemovitostí. 

 

JUDr. Lichnovský 

Navrhl hlasovat o ukončení diskuse. 

 

 

Procedurální hlasování o ukončení diskuse: 18 pro, 8 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 

nepřítomen  

 

 

p. Hanzlová 

Zeptala se v souvislosti s prodejem bytů, kdyby došlo k nějaké živelné pohromě, zda město bude mít 

nějaké byty, kde by eventuálně mohlo potřebné postižené občany na přechodnou dobu ubytovat. 

 

náměstek primátora Ing. Kouba 

Město na tuto variantu je připravené, v případě osobního neštěstí, v případě živelné pohromy, má byt, 

který je připravený pro rodinné bydlení, město má takové 3 byty. V případě velké masové záležitosti 

na to město není připravené, v takovém množství. Jinak město má záchranný kruh pro jednotlivé 

občany města Přerova. Jeden byt je rodinný 2+1, dále 2 byty 1+1. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety: 4 pro, 15 proti, 10 se zdrželo, 2 nehlasovali, 3 omluveni,                   

1 nepřítomen  
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Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 12 pro, 12 proti, 7 se zdrželo, 3 omluveni,                   

1 nepřítomen  

 

Hlasování: 18 pro, 11 proti, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2253/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 457/1 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 457/1 v 

budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 23,08 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 2308/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

P***S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 923.111,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Růst cen nemovitostí je od 10 do 20%, nájem podle polohy a velikost bytu dnes je cca ve velikosti 

města Přerova 4-10 tisíc Kč mimo cen energií a dalších věcí před zdaněním, tzn. čím víc bytů v nějaké 

lepší lokalitě, tím větší příjmy. 

Město se nehospodárně zbavuje bytů, které mu mohou vydělávat, a je to chyba, protože ceny 

nemovitostí dále rostou. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že tento názor vychází z nedostatečných informací, pokud město dnes prodá byty za 

rozumnou cenu, tak se za ně mohou opravit byty, které město v současné době nepronajímá a může je 

pronajímat, když je rozumně opraví. 

 

Ing. arch. Horký 

Označil tento prodej, i ostatní prodeje bytových jednotek , za krátkozraký a opět podal protinávrh 

„ZM po projednání neschvaluje úplatný převod…“ 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že kdyby se nedávalo 40 milionů Kč na opravu Blažkového domu, tak by bylo na opravy 

desítek bytů. 

 

p. Tomaníková 

Připomenula, že existuje usnesení zastupitelstva, že si město nechá 1000 bytů, proto se zeptala, kolik 

bytů má město v současné době. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že bude poskytnuta písemná odpověď. 
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občan – p. Čechál 

Konstatoval, že město se vzdává kontroly nad tím, kdo v těchto bytech bude bydlet. Je zbytečné tady 

řečnit a dávat rozumné argumenty, když je předem domluvená koaliční osmnáctka, která si odhlasuje 

prostě to, co chce. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nerozumí tomu, jak se spekuluje nad vítězem výběrového řízení. Kdokoliv se mohl transparentně 

přihlásit a mohl to vyhrát. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 13 pro, 11 proti, 7 se zdrželo, 3 omluveni,                   

1 nepřítomen  

 

Hlasování: 18 pro, 11 proti, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2254/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 457/12 v budově bytový dům č.p. 457, č.p. 

1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 457/12 v 

budově bytový dům č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku 

p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov (Šrobárova 9) o výměře 52,20 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 457, č.p. 1062, č.p. 1094, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3067/4 zast. pl. a 

nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5220/203682 z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

P*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.513.111,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Konstatoval, že není dobré do bytového domu s několika jednotkami nastěhovat nepřizpůsobivé 

občany. Místo toho, aby si město nechalo byty z ekonomických důvodů, tak zakládá možná ohniska 

k tomu, aby vznikly problémy. 

 

Mgr. Netopilová 

Informovala, že na jednáních Komise sociální a zdravotní mají téměř pokaždé požadavky lidí na 

přidělení bytů, které pro ně budou finančně lepší než je komerční nájem, ať jsou to senioři, ať jsou to 

rodiny, které pracují v dělnických profesích nebo mladý studující člověk. Pravidelně jsou tito lidé 

přesouváni někam do zásoby, u seniorů bývá poznámka, že ve výhledu jim bude poskytnut byt 

v pečovatelském domě. Myslí si, že to není správné řešení, že by senioři měli být automaticky 

v pečovatelských domech, když je nepotřebují. 

Proto se zeptala, proč tedy nenechat městské byty v majetku města. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Již řekl, že se snaží s odborem majetku na tom zapracovat a podle nového předpisu, který se bude na 

zastupitelstvu schvalovat, se bude převádět 45 nových bytů právě do prostupného bydlení. Aniž by jim 

to někdo doporučil, tak to dělají automaticky, takže zvyšují množství bytů, které budou nabídnuty 

právě k rozhodování v komisi sociální a zdravotní. 
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Nechápe, komu jinému by měli byty v pečovatelských domech dávat, než těm seniorům. 

 

Ing. Galeta 

Položil otázku na vedení radnice, zda je nějaký požadavek občanů, kteří mají zájem o nějaké 

malometrážní byty ve vlastnictví města, kolik je takových občanů a jaká je perspektiva, že jim bude 

vyhověno. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že neví, jak je požadavek dlouhý. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Konstatoval, že odpověď zde již zazněla, že seznam žadatelů neboli pořadník je opravdu minulostí, nic 

takového neexistuje, tzn. že každý, kdo je potřebný si zažádá na odboru sociálních věcí o byt a 

pracovníci odboru vyhodnocují aktuální požadavek na uvolněný byt. Odbor administruje tyto žádosti, 

cca na jeden byt jsou 2 až 3 žadatelé. Odbor navrhne se znalostí věci a potřebnosti a komise pak má 

k dispozici stejné informace a tam se diskutuje, komu byt přidělit. 

 

Ing. arch. Horký 

Stále si myslí, že prodávat městské byty je špatně, a proto opět podal protinávrh na ZM neschvaluje 

úplatný převod…. 

Sdělil, že takto bude činit, dokud nebude jasná koncepce bydlení města Přerova. 

 

p. Zácha 

Doplnil, že všichni, kteří přijdou na odbor majetku, oddělení bytové správy s požadavkem na bytovou 

jednotku, tak jsou odkázáni, aby sledovali webové stránky města Přerova sekci výběrová řízení na 

volné byty. 

 

Mgr. Netopilová 

Požádala, zda je možné poskytnout informaci – kolik zaměstnanců magistrátu v nějakých 

vrcholnějších funkcích, s výbornými platy bydlí v městských bytech, místo toho, aby využívali spíš 

komerční nájem. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Předpokládá, že to nikdo z vedení neví, a ani si nemyslí, že by někdo z magistrátu na to odpovídal 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 11 pro, 12 proti, 8 se zdrželo, 3 omluveni,                   

1 nepřítomen  

 

Hlasování: 18 pro, 11 proti, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

 

 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:50 – 17:05 hodin 

 

 



23 

 

 

2255/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. st. 268/4, p.č. 367/2, p.č. 367/9, p.č. 370/6 a p. č. 556/1, 

vše v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 268/4 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, pozemku p.č. 367/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, 

pozemku p.č. 367/9 ostatní plocha o výměře 9 m2, pozemku p.č. 370/6 ostatní plocha o výměře 82 m2 

a pozemku p.č. 556/1 ostatní plocha o výměře 16 m2, vše v k.ú. Lověšice u Přerova z majetku 

statutárního města Přerova do vlastnictví manželů Ing. P*** T***, bytem ***, 621 00 Brno a E*** 

T***, bytem *** 683 52 Šaratice za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým 

posudkem ve výši 50.000,- Kč, včetně DPH. Součástí ujednání kupní smlouvy je i úhrada za 

bezesmluvní užívání pozemku za období od 14. 9. 2020 do doby právních účinků vkladu práva dle této 

kupní smlouvy ve výši 95,- Kč/m2/rok.  

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2256/19/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1384 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1384 zahrada o 

výměře 199 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní J*** 

M***é, bytem *** za kupní cenu ve výši 49.750,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Převod pozemku 

není předmětem daně z přidané hodnoty.  

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2257/19/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova –

pozemků p.č. 876, p.č. 877 oba v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 876 zahrada o 

výměře 63 m2 a p.č. 877 zahrada o výměře 23 m2 oba v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví paní B***K***, bytem ***za kupní cenu ve výši 24.600,- Kč - cena v místě a 

čase obvyklá. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. Součástí kupní 

smlouvy bude ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků za období od 30.12.2013 do data 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí a to ve výši 120,- Kč/rok za období 

od 30.12.2013 do 14.6.2017 ve výši 86,- Kč/rok za období od 15.6.2017 do data právních účinků 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 258,- Kč/rok.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2258/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. st. 538 a p.č. st. 539 oba v k.ú. Předmostí  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. st. 539 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 486 m2 a pozemku p.č. st. 538 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 

oba v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti MFP paper s.r.o., 

Gen.Štefánika 3581/52, Přerov, IČ: 25899341 za kupní cenu 221.340,- Kč. Dodání předmětu převodu 

je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2259/19/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 2294/2, jehož součástí je budova - stavba pro 

administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-

Město, části pozemku p.č. 2294/6, pozemku p.č. 2294/7 a částí pozemku 

p.č. 2883/1, vše v k.ú. Přerov a zřízení zástavního práva k těmto 

nemovitým věcem v souvislosti s jejich převodem 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož součástí je stavba 

pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-Město, části 

pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označené v geometrickém plánu 

č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 2294/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), 

označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 jako pozemky p.č. 

2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 (ostatní plocha - 

ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 

příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví obchodní společnosti DA 

Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 Roztoky, za celkovou kupní 

cenu ve výši 15.947.157,- Kč a uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím a obchodní společností DA Trávník s.r.o. jako kupujícím.  

 

Kupní smlouva bude uzavřena v souvislosti se záměrem obchodní společnosti DA Trávník 

s.r.o. na realizaci stavebních úprav budovy č.p. 1117 (Trávník 30), příslušné k části obce 

Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 2294/2, za účelem poskytování registrované 

pobytové sociální služby – domova se zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a k výkonu činností a poskytování služeb 

souvisejících s poskytováním této registrované sociální služby. 

 

Součástí kupní smlouvy bude ujednání, že částka odpovídající kupní ceně bude po podpisu 

kupní smlouvy složena kupujícím na jistotní účet, který bude založen na základě smlouvy o 

jistotním účtu uzavřené dle bodu 2. usnesení u obchodní společnosti UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - 

Michle, jako schovatele a vyplacena schovatelem prodávajícímu do 3 pracovních dnů poté, 

kdy bude schovateli předložen prodávajícím výpis z katastru nemovitostí, na kterém bude 
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kupující uveden jako výlučný vlastník předmětu převodu a na kterém nebudou ve vztahu k 

předmětu převodu v části C-LV a D-LV žádné zápisy (zejména, nikoli však výlučně, zástavní 

právo, věcné břemeno, předkupní právo věcné) s výjimkou zástavního práva a dalších práv, 

která budou do katastru nemovitostí zapsána ve prospěch obchodní společnosti UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 

Praha 4 - Michle, jako zástavního věřitele na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k 

nemovitým věcem uzavřené dle bodu 3. usnesení, právní vztahy týkající se předmětu převodu 

nebudou dotčeny změnou (tj. na předmětu převodu nebude vyznačena plomba) a na předmětu 

převodu nebude vyznačena žádná poznámka nebo poznámka spornosti ve smyslu ust. § 24 a 

násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2. schvaluje uzavření smlouvy o jistotním účtu mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím, obchodní společností DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 

1640, 252 63 Roztoky, jako kupujícím a obchodní společností UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - 

Michle, jako schovatelem. Jistotní účet bude sloužit k vypořádání kupní ceny, kterou bude 

kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. 

usnesení. Smlouva o jistotním účtu bude uzavřena na dobu určitou do dne výplaty poslední 

části spravované částky, a to úplatně za odměnu ve výši 16.000,- Kč, kterou prodávající a 

kupující uhradí schovateli společně (tj. každý uhradí schovateli ½ odměny ve výši 8.000,- Kč). 

 

3. schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2294/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 425 m2, jehož 

součástí je stavba pro administrativu č.p. 1117 (Trávník 30), příslušná k části obce Přerov I-

Město, části pozemku p.č. 2294/6 (ostatní plocha – manipulační plocha), označené v 

geometrickém plánu č. 6691-24/2018 ze dne 26.3.2018 jako pozemek p.č. 2294/6 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 1 132 m2, pozemku p.č. 2294/7 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 1 458 m2 a částí pozemku p.č. 2883/1 (ostatní plocha - ostatní 

komunikace), označených v geometrickém plánu č. 7151-115/2020 ze dne 19.6.2020 jako 

pozemky p.č. 2883/251 (ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 67 m2 a p.č. 2883/252 (ostatní 

plocha - ostatní komunikace) o výměře 3 m2, vše v k.ú. Přerov, včetně všech jejich součástí a 

příslušenství, k zajištění pohledávek obchodní společnosti UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle, za 

obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o., IČ 06474063, se sídlem Nádražní 1640, 252 63 

Roztoky, a DA Care s.r.o., IČ 01926519, se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha, ve 

výši 12.800.000,- CZK a příslušenství a budoucích pohledávek v celkové výši 12.800.000,- 

Kč, které mohou vzniknout do 31.12.2034, vyplývajících ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi 

obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako úvěrujícím na 

straně jedné a obchodními společnostmi DA Trávník s.r.o. a DA Care s.r.o. jako úvěrovaným 

na straně druhé a uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem mezi 

obchodní společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavním 

věřitelem, statutárním městem Přerov jako zástavcem a obchodními společnostmi DA Trávník 

s.r.o. a DA Care s.r.o. jako dlužníky.  

 

Součástí smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem bude závazek zástavce, že v 

době od uzavření této smlouvy až do zániku zástavního práva podle této smlouvy nemovité 

věci tvořící zástavu bez souhlasu zástavního věřitele nezcizí ani nezatíží jakýmkoli právem ve 

prospěch třetí osoby, s tím, že tento závazek se zřizuje jako věcné právo ve prospěch 

zástavního věřitele ve formě zákazu zcizení a zatížení zástavy a vznikne vkladem do katastru 

nemovitostí, přičemž zákaz zcizení a zatížení se nevztahuje na prodej nemovitých věcí 

tvořících zástavu do vlastnictví obchodní společnosti DA Trávník s.r.o. 

 

 



26 

 

DISKUSE:  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Co se týká odboru sociálních věcí, tak požádal o podporu tohoto materiálu, protože kapacita domova 

se zvláštním režimem je nedostatečná. 

Veškeré sociální koncepce, které zastupitelstvo již schválilo, počítají se zřízením této pobytové služby. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Záchy, zda má informace, kdy by mělo dojít k realizaci přestavby, alespoň orientačně. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že termín by měl být už v letošním roce, někdy v létě nebo na podzim. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2260/19/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná 

rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 

2554/7 v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

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

statutárního města Přerova – budovy č.e. 608 rodinná rekreace v části obce Přerov I-Město, 

postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze společného jmění manželů R*** Kuby, 

bytem ***, 750 02 Přerov a M*** K***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní 

cenu ve výši 400.000,-Kč.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k budově č.e. 608 rodinná 

rekreace v části obce Přerov I-Město, postavené na pozemku p.č. 2554/7 v k.ú. Přerov, ze 

společného jmění manželů R*** K***, bytem ***8, 750 02 Přerov a M*** K***, bytem ***, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu ve výši 400.000,-Kč.  

 

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

 

 

2261/19/3/2021 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 509/18 v k.ú. Předmostí - schválení 

omezujících podmínek, za kterých bude bezúplatný převod realizován 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 m2 v k.ú. Předmostí, ve 

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

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 
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2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 509/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 629 m2 v k.ú. Předmostí, ve 

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

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

 

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

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

Převáděný majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze 

jej pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se 

sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému 

majetku pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. 

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

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

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

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

smluvní pokutu ve výši 53.800,00 Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek 

využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo 

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

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

takové nakládání trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 

2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

 

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

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

musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní 

povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V 

případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 

odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

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

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

veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho 

stavbě. 

 

5. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

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

zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 

zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode 

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

 

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

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

k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto 

závazku nabyvatele se sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu 

ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 

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

rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této 

smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní 
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pokutu ve výši 2.000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude 

doručena písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit 

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

účinnosti odstoupení. 

 

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

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

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

data účinnosti odstoupení.  

 

11. Nabyvatel se zavazuje realizovat veřejně prospěšnou stavbu cyklostezky v rámci 

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

účinků vkladu vlastnického práva dle smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že 

k realizaci veřejně prospěšné stavby v této lhůtě nedojde, zavazuje se nabyvatel 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 53.800,00 Kč za nesplnění tohoto závazku. Tím nejsou 

dotčena ostatní ust. odst. 2 a odst. 3. Poruší-li nabyvatel povinnost dle čl. II odst. 2 

smlouvy – umístění a zbudování části zemního tělesa cyklostezky a stavby zpevněné 

plochy ochranného ostrůvku v rámci stavby „Úprava silnice I/47 v místě napojení 

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

č. 89/2012 Sb. 

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

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

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

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

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

nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se 

zřizuje jako věcné právo. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

2262/19/3/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 

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 – podílu o 

velikosti id. 12/38 na pozemku p.č. 2553/45 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 20 

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: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2263/19/3/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 

65 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 – podílu o 

velikosti id. 151/2736 na pozemku p.č. 5307/520 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 

65 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: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2264/19/3/2021 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - komunikace a částí pozemků p.č. 560, p.č. 226, p.č. 375, p.č. 

379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod:  

  

- příjezdové a obslužné komunikace umístěné na částech pozemků p.č. 560 dle geometrického plánu č. 

516-17/2021 označené jako p.č. 560/2, p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené 

jako p.č. 226/2, p.č. 375 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 375/2, p.č. 379 

dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 379/2, p.č. 562 dle geometrického plánu č. 

516-17/2021 označené jako p.č. 562/2, p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené 

jako p.č. 565/2, p.č. 704 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 704/2 vše v k.ú. 

Čekyně a části pozemku p.č. 560 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 560/2 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1201 m2 z podílového spoluvlastnictví:  

SJM *** P*** a D***F***, bytem *** k id 1/6,  

***M*** F***, bytem *** k id 1/6,  

***. Z*** K***, bytem*** k id 1/6,  

SJM manželů ***. S*** a ***. I*** M***, bytem *** k id 1/6 

SJM R*** P*** bytem *** a *** I*** P***, bytem *** k id 1/6 

SJM *** B*** a *** L*** S***, bytem *** k id 1/6, 

  

- části pozemku p.č. 226 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 226/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 105 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** I*** 

P***, bytem ***a R*** P*** bytem ***, 

  

- části pozemku p.č. 375 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 375/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** I*** a 

***. S*** M***, oba bytem ***,  
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- části pozemku p.č. 379 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 379/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů *** P*** a 

D*** F***, bytem ***, 

  

- části pozemku p.č. 562 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 562/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví Bc. Mileny Fuskové, bytem 

Sasina 5, 67932 Svitávka, 

  

- části pozemku p.č. 565 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 565/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 62 m2 v k.ú. Čekyně ze společného jmění manželů ***B*** a 

***. L*** S***, bytem *** 

  

- části pozemku p.č. 704 dle geometrického plánu č. 516-17/2021 označené jako p.č. 704/2 ostatní 

plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 v k.ú. Čekyně z vlastnictví *** Z*** K***, ***. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi vlastníky pozemků p.č. 560, p.č. 

226, p.č. 375, p.č. 379, p.č. 562, p.č. 565, p.č. 704 vše v k.ú. Čekyně jako budoucími dárci a 

statutárním městem Přerov jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů 

od doručení geometrického plánu na rozdělení pozemků potvrzeného katastrálním úřadem budoucímu 

obdarovanému a současně doručení souhlasu (rozhodnutí) o dělení pozemků, případně jiného 

dokumentu potřebného pro zápis změn navrhovaných geometrickým plánem, nejpozději však do 1 

roku od uzavření budoucí darovací smlouvy  

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2265/19/3/2021 Směna nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5289/2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 

pozemku p.č. 5290/97 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Dřevočal 

s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 5289/2 ost. plocha,  

ost. komunikace označené dle geometrického plánu č. 7281-25/2021 jako pozemek p.č. 5289/108 ost. 

pl., jiná plocha o výměře 91 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za část 

pozemku p.č. 5290/97 ost. plocha, jiná plocha označeného dle geometrického plánu č. 6996-111/2019 

jako pozemek p.č. 5290/246 ost. pl., ost. komunikace o výměře 76 m2 ve vlastnictví společnosti 

DŘEVOČAL s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Sušilova 1137/51, IČ  27773434. Směna bude 

realizována s doplatkem rozdílu cen směňovaných nemovitostí ve prospěch statutárního města Přerova 

ve výši 5.700,-Kč. 

 

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

 

2266/19/3/2021 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

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

p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - dodatek č. 1 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí 

směnné smlouvě na pozemek p.č. 6696 ost. plocha,  ost. komunikace o výměře  583 m2  v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 6693 ost. plocha, jiná plocha o výměře 

135 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov I-

Město, Kratochvílova 128/41, IČ  00053236 uzavřené dne 15.9.2020. 

Dodatek č. 1 se týká změny čl. II odst. 3 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dohodly, 

že budoucí první směňující vyzve budoucího druhého směňujícího k uzavření směnné smlouvy, dle 

této smlouvy o budoucí smlouvě směnné do 6 měsíců poté, co bude geometrickým plánem zaměřena 

část pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov po provedení stavby “propojení cyklostezek Velká Dlážka - 

Hranická”, nejpozději však do  30.6.2022." Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2267/19/3/2021 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 368/4 za část pozemku 

p.č. 368/2 oba v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu části pozemku p.č. 368/4 orná půda o 

výměře 1395 m2 v k.ú. Předmostí dle geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve vlastnictví 

statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 368/2 orná půda o výměře 1395 m2 v k.ú. Předmostí 

dle geometrického plánu č. 1293-100/2019 ve vlastnictví pana *** J*** K***, bytem ***s doplatkem 

rozdílu cen pozemků ve výši 69.750,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2268/19/3/2021 Stavba „Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes 

výstaviště“ - převod dokumentace a práv a povinností ze stavebního 

povolení a územního rozhodnutí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení č. 708/18/4/2021, bod 1, bod 2, bod 3 a bod 4 přijaté na 18. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova dne 12.4.2021. 

 

2. 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" v rozsahu SO 101.1.1. MK Lipnická-U Výstaviště (km 0,100-0,320) a z územního 

rozhodnutí č. 11/2020 vydaného dne 29.1.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/023141/2020/VaP na  stavbu „Propojení 

komunikace ulice Kopaniny-Lipnická přes výstaviště" v rozsahu SO 401.1.1. Veřejné 

osvětlení MK Lipnická - U Výstaviště (km 0,000-0,320) a převod odpovídající části 

projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost EPROJEKT s.r.o., se sídlem Na Hrázi 

781/15, 75002 Přerov I - Město,  

mezi statutárním městem Přerov jako převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 

62301527, se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 1/2 a společností 

NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/2 

jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve výši 192.670,- Kč bez DPH. 
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3. schvaluje převod práv a povinností vyplývajících z Rozhodnutí vydaného dne 9.9.2020 

Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. 

MMPr/188696/2020/PeZ o povolení k nakládání s povrchovými vodami - jinému nakládání a 

stavebnímu povolení ke stavbě vodního díla "Propojení komunikace ulice Kopaniny - 

Lipnická přes výstaviště, SO 301.1. - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště" a z Územního 

souhlasu č. 122/2020 vydaného dne 29.7.2020 Magistrátem města Přerova, Odbor stavebního 

úřadu a životního prostředí pod č.j. MMPr/159092/2020/VaP s umístěním stavby "Přípojka 

NN k čerpací jímce" Přerov, Přerov I-Město a převod odpovídající části projektové 

dokumentace v rozsahu SO 301.1. - Odvodnění MK Lipnická - U Výstaviště", SO 403 

Rozvody NN a SO 403.1 Rozvody NN k čerpací jímce mezi statutárním městem Přerov jako 

převodcem a společností EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Lipnická 2844, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov k id 1/2 a společností NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/2 jako nabyvateli za dohodnutou úplatu ve 

výši 249.260,- Kč bez DPH. 

 

4. 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), SO 101.1.3 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 

0,500 – 0,650), SO 101.1.4 – Stezka pro chodce a cyklisty, SO 101.1.5 – Chodníky a 

nástupiště BUS, SO 201 – Most přes náhon Strhanec, SO 301.2 – Dešťová kanalizace U 

Výstaviště, SO 401.1.2 – Veřejné osvětlení MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,320 – 0,500), 

SO 401.1.3 – Veřejné osvětlení MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,500 – 0,700), SO 402 – 

Přeložka NN (NORSOL s.r.o.)  a převod práv a povinností vyplývajících ze stavebního 

povolení č. 38/2020 vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a 

životního prostředí, oddělením stavební úřad dne 23.9.2020 pod č.j. MMPr/200908/2020/Sko 

v rozsahu SO 101.1.3 – MK Lipnická – U Výstaviště (km 0,500 – 0,650), SO 101.1.4 – Stezka 

pro chodce a cyklisty, SO 101.1.5 – Chodníky a nástupiště BUS, SO 201 – Most přes náhon 

Strhanec, SO 301.2 – Dešťová kanalizace U Výstaviště a převod odpovídající části projektové 

dokumentace 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 984.810,- Kč bez DPH. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Ačkoliv tvrdili, že tato komunikace není významná, tak zcela jistě podporují převod práv pro tyto dvě 

společnosti tak, jak deklarovali posledně.  

Nicméně si myslí, že v rozpočtu je vyhrazeno 25 milionů Kč na tuto komunikaci a není teď 

v rozpočtových opatřeních, město ji realizovat nebude, proto předpokládá, že to půjde v září. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Záchy, zda to zůstane jako veřejná komunikace, přístupná tak, jak byla v plánu. Pokud by 

tomu tak nebylo, tak na křižovatce ul. Seifertova a ul. U Výstaviště zasahuje toto stavební povolení až 

za tuto křižovatku, kde jezdí standardně veřejnost. Proto se zeptal, když to začnou realizovat, tak aby 

se nestalo, že to přestane být veřejná komunikace. 

 

p. Zácha 

Pokud práva nepřevedou, zůstanou ve vlastnictví města, tak to jsou nehospodárně vynaložené finanční 

prostředky. Společnost si tam může povolit komunikaci v jiné trase.  

Podle sdělení, které dostali, tak i kdyby komunikaci stavěli v plném rozsahu, tak to nebude veřejně 

přístupná komunikace, je to komunikace přes soukromý areál. 
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p. Pospíšilík 

Zeptal se dle sdělení p. Záchy, že tedy můžou uzavřít tuto křižovatku. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že samozřejmě nemůžou uzavřít křižovatku, mohou nechat uzavřenou část, která vede 

výstavištěm. 

 

Hlasování: 26 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2269/19/3/2021 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování služeb, soudních 

poplatcích a poplatku z prodlení k datu 07.06.2021 v částce 930.753,00 Kč za panem Š*** L***, nar. 

***, bývalým nájemcem bytu č. 1 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – 

Město (ul. ***).  

 

 

DISKUSE:  

 

p. Hanzlová 

Zeptala se, zda má město více takovýchto dlužníků, po kterých bude takto vymáhat. Chtěla by vědět, 

jaký je celkový objem částky, dále se zeptala, kde šel tento pán bydlet. 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál projednávali na Finančním výboru. Převážná část této částky je tvořena poplatkem z prodlení. 

V dnešní době je tento mechanismu trochu jiný, takže tyto nárůsty úroku z prodlení nejsou již dnes 

takové jako byly v minulosti. 

 

p. Zácha 

Přesná částka bude paní Hanzlové zaslána písemně, takových dlužníků je mnoho, někteří jsou 

s bydlištěm na Bratrské 34, je to neodpovědnost daných nájemníků. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala, že v Závěrečném účtu jsou uvedeny pohledávky po splatnosti, které jsou ve výši 112 

milionů Kč, kde z toho 55 milionů Kč je za byty. Samozřejmě je důkladně vymáhají. 

 

Hlasování: 23 pro, 3 proti, 4 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA ZA 

ROK 2020 

 

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

primátora. 

 

2270/19/4/2021 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2020 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2020, včetně příloh a 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2020, a to bez 

výhrad, 

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

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

31.12.2020, 

 

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

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2020 dle přílohy č. 13. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Na Finančním výboru probírali tento stěžejní materiál, jednomyslně se shodli, že jej ve všech bodech 

doporučí zastupitelstvu ke schválení. Domnívají se, že tento materiál obsahuje všechny náležitosti, 

obzvláště oceňují přebytek daného rozpočtu, je tam uvedena i skvělá úroveň dluhové služby, výsledky 

městských společností. Je tam i zpráva nezávislého auditora, která neshledala v r. 2020 žádná závažná 

pochybení. 

 

občan – p. Čechál 

Sdělil, že mu to takový skvělý výsledek nepřipadá, jako p. Lichnovskému. Zeptal se, kde město o ty 

výdaje přišlo, proč magistrát nepracoval loňský rok. Rozumí, že byl covid, ale myslí si, že nebyl 

důvod nerealizovat tolik akcí a překládat je na další rok. Osobně to vidí jako velký neúspěch. 

Zopakoval dotaz, proč taková obrovská hora výdajů byla přesunuta do tohoto roku a jestli aspoň tento 

roku budou akce realizovány. 

 

p. Zácha 

Připomenul, že před chvílí v majetkoprávních záležitostech definitivně uzavřeli akci z rozpočtu ve 

výši 25 milionů Kč – propojovací komunikace Výstaviště a ul. Lipnická. Další je místní část 

Předmostí, kde je plánována investiční akce „staré rybníky“ ve výši 13 milionů Kč. 

Není vina magistrátu, že některé akce nejsou splněny, raději se 2x zeptají než aby jednou špatně 

uzavřeli nebo např. museli vracet dotační finance. U většiny akcí je zdržení jak ze strany zastupitelů, 

tak např. nabídky ve výběrovém řízení, které dotazují. 

Informoval, že z 90% hodnotících nabídek, které přišly na město, u výběrových řízení, kde byl 

přítomen, tak po dobu toho roku chodily 2 až 3 nabídky. Až teď závěrem roku nabídek chodí víc. 

Zakázky soutěžili řádně a včas. 
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náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Doplnila p. Záchu, že než se začne soutěžit, musí se vyčlenit prostředky. V r. 2020 vyčlenili 

prostředky na velké investiční akce, některé se budou realizovat v r. 2021, a to také ovlivnilo neplnění 

výdajů. 

 

občan – p. Čechál 

Mluvil o tom, že velké prostředky jsou „ušetřeny“, ale spíše nerealizovány a převedeny do dalších let. 

Byl by raději, aby se naplánované akce uskutečnily, aby se nepřeváděly stále stejné prostředky. 

 

p. Zácha 

Zopakoval, že mnohdy jsou finanční prostředky převedeny i s tou akcí, což neznamená, že je akce 

zrušena. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 
 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

 

2271/19/5/2021 Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál byl Finančním výborem jednomyslně doporučen ke schválení. 

 

Ing. Hrabina 

Vyjádřil se k rozpočtovému opatření týkajícího se posílení rozpočtu o 60 500,- Kč na vypracování 

pasportu budovy T.G.M. 8. 

Přirovnal to k tomu, že město nekoupilo budovu bývalých Montáží, která těsně sousedí s plaveckým 

bazénem, a tím si město uzavřelo vrata k tomu, aby se plavecký bazén mohl třeba někam dál rozvíjet. 

Nachystání prodeje budovy T.G.M. 8 je obdobné, je v sousedství s Městským domem, kde by mohla 

být k využití nějakého zázemí nebo rozšíření zázemí Městského domu. 

 

p. Zácha 

Konstatoval, že zastupitelstvo schválí prodej zbytného majetku, kde součástí tohoto dokumentu je 

budova T.G.M. 8. Od daného okamžiku činí odbor majetku kroky k tomu, aby tato nemovitost mohla 

být prodána. Je to velmi komplikovaný materiál.  

Vyzval zastupitele, aby se rozhodli a dali signál odboru majetku, aby se to zastavilo, aby se 

nevynakládaly další finanční prostředky. 

Připomenul, že ve volebním období 2010-2014 mělo město Přerov možnost tuto nemovitost koupit, 

bylo to opakovaně předkládáno zastupitelstvu, které neschválilo úplatný převod této nemovitosti do 

svého vlastnictví. Tenkrát ta kupní cena byla cca 39 mil. Kč. Byl velkým zastáncem nákupu této 
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nemovitosti, protože jestli někdo byla možnost rozšířit plavecký areál, tak to bylo právě o tyto 

pozemky. 

Ing. arch. Horký 

Myslí si, že není nic proti ničemu, když se pořídí pasportizace objektu T.G.M. 8, která se bude hodit, 

ať už se objekt prodá nebo ne, proto to zde podpoří tak, jak je to navržené. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2272/19/5/2021 Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9 a 10 - dodatek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Informoval, že jsou to tři materiály, které se týkají školství, omluvil se odboru ekonomiky i radním, že 

neměli možnost ho projednat, je to nestandardní, ale přišlo to v časové tísni a nelze čekat až na 

zářijové zastupitelstvo, protože v prvním případě by městu utekla dotace týkající se zelených střech. 

Ve druhém případě se opravy musí dělat o prázdninách v objektech školek. To, že ploché střechy jsou 

ve špatném stavu se ví, ale minulý týden zatekla voda do elektřiny, což je bezpečnostní problém. 

Z těchto důvodů požádal o podporu tohoto materiálu. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2273/19/5/2021 Přijetí úvěru ve výši do 150 mil. Kč 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru č. 2021003936 ve 

výši do 150 mil. Kč se splatností 15 let mezi statutárním městem Přerov jako úvěrovaným a 

Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, 

jako úvěrujícím, a to ve znění přílohy č. 4 důvodové zprávy. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál byl rovněž projednán na Finančním výboru, nebyly žádné připomínky, dokonce tam zazněly i 

„gratulace“ k tomu, co se podařilo vyjednat. Myslí si, že podmínky jsou na dnešní dobu skvělé. Není 

žádný důvod tento materiál nepodpořit. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že jejich klub nesouhlasí, jak vedení města investuje peníze, nesouhlasí ani s čerpáním tohoto 

úvěru, i když podmínky dle p. Lichnovského jsou dobré. 

 

Ing. arch. Horký 

Ve smlouvě ho zaráží ustanovení čl.1 odd. 1 „banka nám poskytne tyto prostředky na refinancování a 

financování jednotlivých akcí schválených zastupitelstvem klienta v letech 2021 až 2022“. 

Konstatoval, že poslední příležitost na tyto prostředky sáhnout je v prosinci 2022. 
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náměstkyně primátor Ing. Mazochová 

Informovala, že čerpat může město do konce roku 2023, ale schválit akce se musí do konce roku 2022. 

 

občan – p. Čechál 

Pochválil za perfektní přípravu a dobré jednání s bankami, protože tyto podmínky jsou opravdu velice 

dobré. 

Dále varoval všechny občany a opozici, že nemohou podpořit koalici tento záměr, když v tuto chvíli 

čerpá peníze, a pak je bude příští garnitura celá léta splácet. 

 

náměstkyně primátor Ing. Mazochová 

Připomenula p. Čechálovi, když v r. 2014 nastoupili, tak převzali úvěr ve výši 380 milionů Kč. 

 

občan – p. Čechál 

Poděkoval p. Mazochové za připomenutí jaké bylo zadlužení v r. 2014 a je rád, že kleslo, a tímto 

úvěrem se zase zvýší a splácet bude další garnitura. 

 

JUDr. Lichnovský 

Konstatoval, že by si nedokázal představit, že by si půjčili v tom samém volebním období, ve kterém 

by rovnou úvěr splatili, pokud by měl být v nějakém rozumném objemu, který by byl možný využít na 

investice. 

 

Hlasování: 26 pro, 4 proti, 1 se zdržel, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2274/19/5/2021 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace č. SML/0371/2021 se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, 

z. s. 

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

SML/0371/2021, se subjektem Folklorní soubor Haná Přerov, z. s., se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I 

- Město, 750 02 Přerov, IČ: 67338500. 

 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Galová 

Podpořila tento materiál, a požádala o jeho podporu z důvodu, že se přiklání k uzavření dodatku ke 

smlouvě o dotaci, protože folklorní soubor Haná je jedním z velmi kvalitních pořadatelů kulturních 

akcí v Přerově a covid je jistě relevantním důvodem, který jim zabránil realizovat kalendář akcí tak, 

jak jej naplánovali. Místo toho tam nabízí velmi kvalitní podzimní události, mimo jiné budou 

participovat na letošní hodové výstavě v galerii města Přerova. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2275/19/5/2021 Žádost o individuální dotaci na projekt Paměť národa Střední Morava 

2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 77 500 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem POST BELLUM, z. ú. se sídlem Štěpánská 704/61, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 26548526, na částečnou úhradu výdajů souvisejících s 

projektem Paměť národa Střední Morava 2021. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

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 

836 659,1 * + 77,5 836 736,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 0,0 + 77,5 77,5 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 675,0  + 77,5 24 752,5 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál doporučil Finanční výbor ke schválení. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2276/19/5/2021 Poskytnutí dotace Českému rybářskému svazu, z. s. na likvidaci škod 

po ekologické havárii v řece Bečvě 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro 

Severní Moravu a Slezsko, se sídlem Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 

00434167, na částečnou úhradu výdajů souvisejících s likvidací škod po ekologické havárii v 
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řece Bečvě. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 454,8 *  - 100,0 314 354,8 

2349 110  Ostatní záležitosti vody  

 v zemědělské krajině 

0,0 + 100,0 100,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové  

opatření 

rozpočet 

 po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 752,5 * + 100,0 24 852,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3.  pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor i tento materiál projednal a podpořil ho v dané výši, byla tam některá doplňující 

doporučení členů výboru, že by dotace mohla směřovat nejen na likvidaci, ale i na podporu obnovy 

ekosystému. 

 

 

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

 

 

 
 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové  Ing. Petr Měřínský, primátor a 

Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

2277/19/6/2021 Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje přistoupení města do Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima dle 

důvodové zprávy a přílohy č. 1 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského podpisem formuláře k přistoupení dle 

přílohy č. 2 
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DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Sdělil, že vidí přínos tohoto materiálu hlavně v možnosti získání půlpracovního místa na naplňování 

akčního plánu. 

Zeptal se, zdali se tyto úspory mění na město jako celek včetně všech průmyslových podniků apod., a 

v tom případě by se to splnilo už zřejmě dnes, nebo na město jako instituci, jako magistrát města 

Přerova. V tomto případě si není jistý, jak se tam zohlední jiné uspořádání samosprávy, ke kterému 

došlo r. 1990, a jestli čistě náhodou díky tomu už to město také dnes neplní. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Informoval, že nemají čísla z této doby, protože se to neměřilo, a jsou to kvalifikované odhady r. 1990. 

Není to na průmysl, ale u magistrátu je předpoklad, že si město část cesty už odbylo. 

Kvalifikovaný odhad je, že je půlka splněná a ještě minimálně 20% se bude muset omezit. Jedná se 

především o energetické úspory, obnovitelné zdroje energie a dopravu. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Kouby, jak oddělit ekologický fanatismus od smysluplných investic. 

Sdělil, že by se mu materiál líbil za podmínek, že by se investovalo do nějakých úspor energie, ale 

návratnost tam bude v nějaké dohledné době a bude to mít nějaký smysl. 

Pokud mu to smysluplně nevysvětlí, tak materiál nepodpoří. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil na to, že se zde baví o přistoupení k paktu a vypracování tzv. SECAPu. Nebaví si o 

nějakém ekologickém fanatismu v rámci EU. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Řekl, že si již p. zastupitel odpověděl, že dokáží dělat své věci, tzn. úspory v rámci energetiky. 

Neovlivní fanatismus, který se týká elektromobility, nebo fanatismus týkající se. paliv, které mají 

vysoký obsah biosložek. 

Vysvětlil, že SECAP je právě to, že si zpracují vlastní energetický audit, půjdou cestou alternativních 

zdrojů, mohou se vyměnit světla. To jsou všechno věci, kterých lze dosáhnout na místní lokální 

úrovni. Rozhodně by zelený fanatismus neměl brzdit rozvoj. 

 

Ing. Galeta 

Když vidí udržitelnou energii, tak z pohledu technika se mu to zdá divné, proto se zeptal, co si má pod 

tím představit. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval p. zastupiteli, o co se v materiálu jedná. 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, kolik automobilů, elektromobilů, jízdních kol a elektrokol vlastní Magistrát města Přerova a 

jeho příspěvkové organizace. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bude písemná odpověď. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Kouby, když např. u veřejného osvětlení se nevymění jen žárovka, ale celý sloup. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Odpověděl, že pochopitelně ještě neví, co tam bude, protože SECAP se ještě zpracovává, pouze 

mohou predikovat v jakém objemu bude SECAP zpracován. Jsou municipality, které to mají 

zpracováno. Zvažují, že žádost SECAPu by mohla být na 500 tisíc Kč, v současné době tam peníze 
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jsou. Informoval, že rozsah si nadefinují sami, tzn. v jakém velkém rozsahu to bude město chtít, 

většinou se to bude týkat energetiky. 

 

MUDr. Slováček 

Zeptal se, co když se nepovede snížit emise CO2 nejméně o 40% do r. 2030, město se zaváže a 

nepovede se to. Otázka je, aby si město na sebe neupletlo bič tím, že se dobrovolně zaváže něco snížit 

a pak, aby se nedivili, kolik to ve finále bude městskou kasu stát, a jestli se na to vůbec najdou 

finanční prostředky. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že toto je pouze deklarativní připojení, pokud se to nesplní, tak se nestane vůbec nic. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Upozornil, že se také tím snižuje uhlíková stopa, kdyby někoho napadlo, že to dělají kvůli ekologii. 

Myšlenka přihlášení k paktu je, že opravdu má město zájem snižovat uhlíkovou stopu, druhá je 

finanční a zrovna tyto velké projekty nebudou stát město peníze, protože se budu financovat 

prostřednictvím EPC projektů, takže velké projekty budou ve spolupráci s těmi subjekty, které do toho 

investují. Není zde obava návratnosti, budou to EPC projekty, které jsou výrazné s pomocí např. 

evropské banky. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Informoval, že měl možnost hovořit s lidmi, kteří jim představovali tuto myšlenku. Je to právě o tom, 

že by měl být připraven nějaký plán, který řekne, jakým směrem se vydat, aby se pomohlo hlavně 

přírodě. Zde není primární cíl ušetřit peníze, ale ochrana přírody a životního prostředí. 

 

občan – p. Kovařík 

Zeptal se, zda se počítá i s využitím obnovitelných zdrojů i pro bytové domy. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bylo řečeno, že se jedná o město Přerov a jím zřízené organizace, nikoliv bytových domů na území 

města Přerova. 

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se, že pokud bude zřízeno pracovní místo, tak bude na dobu určitou nebo neurčitou a jak je 

dotace plánována, jestli tento pakt bude na 10, na 20, na 2, na půl roku. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že mají velký zájem zřídit toto pracovní místo na půl úvazku, bylo by zřízen na 2 roky a 

poté se žádá znovu. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Podotkl, že je rád za takovýto zájem o materiál, dále shrnul, co se dá v rámci SECAPu zařídit. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

 

2278/19/7/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku „Snížení 

energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“ 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové  Ing. Hana Mazochová, 

náměstkyně primátora a Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení energetické 

náročnosti 5 ZŠ v Přerově – fotovoltaika“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Snížení 

energetické náročnosti 2 ZŠ v Přerově – rekuperace“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 004,8* - 6 000,0 308 004,8 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

0210637 

 – Energetický projekt FVO a 

rekuperace 

 ZŠ Přerov) 

0,0 + 6 000,0 6 000,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hrabina 

Kvituje tento krok modernizace energetiky ve školách, nicméně připojení těch moderních 

fotovoltaických panelů na stávající rozvody, které jsou v přerovských školách někdy „téměř 

nebezpečné“, takže by se měly spíš stavět domy od základů a pověnovat se vnitřním rozvodům ve 

školách, na které se tyto fotovoltaické energetické panely budou připojovat. 

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál projednávali na Finančním výboru, neusnesli se k němu. Poměr hlasů byl takový, že 

většina se nerozhodla pro doporučení podpořit tento materiál. 

Osobně tento materiál podporuje, i když z finančního pohledu je velmi těžké vybalancovat otázku 

návratnosti této investice, výhodnosti. Myslí si, že 4 roky je velmi optimistické, pracoval by spíše s 5 

až 7 lety. Samozřejmě úspora je zřejmá, předpokládá, že v průběhu prázdnin budou přebytky asi 

přeprodávány do sítě, když nebudou odebírány. Je to dobrá věc pro modrozelenou infrastrukturu, 

získají se zde i státní peníze. 

 

Ing. arch. Horký 

Připomenul r. 2016, kdy navrhovali vzduchotechniku do ZŠ Za Mlýnem, tehdy se vůči tomu, zejména 

ze strany ODS zvedl odpor, proto je rád, že je to překonáno. 

Upozornil na to, že fotovoltaika není úplně součástí modrozelené infrastruktury, protože se tím myslí 

hlavně hospodaření se srážkovými vodami a zelení ve městech. Fotovoltaika je spíše ekologické 

energetické opatření. 
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primátor Ing. Měřínský 

Pokud si vzpomíná, tak ke změně podpory vzduchotechniky u ZŠ Za Mlýnem došlo na radě města na 

základě vystoupení bývalé p. ředitelky této školy a byla to změna u jejich tehdejšího koaličního 

partnera. 

 

MUDr. Slováček 

Zeptal se, zda nelze účinnost zvýšit ideálním sklonem panelů na střechách a jestli by to bylo neúměrně 

nákladné k získané energii. Dále se zeptal, co bude s elektrickou energií, která se vyrobí v době 

prázdnin, jestli budou nakoupeny nějaké velkokapacitní akumulátory apod. Dále se zeptal, jestli si 

město nechalo od odborné firmy zpracovat kalkulaci, jestli místo fotovoltaiky nebyla úspora na 

ušetřené energii versus vynaložené náklady, jestli by nebyl vhodnější třeba solární systém na ohřev 

teplé užitkové vody, který by byl využitelný v podstatě v průběhu roku i od podzimu do jara, když 

školy fungují. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Co se týká sklonu, tak je to právě pro to, že problém je v rozložení váhy na střeše, která to má udržet. 

Municipalita, jako škola, nemůže fungovat jako solární elektrárna a v případě toho největšího výnosu 

v letních měsících by měli nějaké akumulátory, a pak by využívali této energie. Počet panelů není dán 

ani tak údržností, ale právě tím, jak je vypočítáno, kolik ty panely přijmou energie a dokáží jí dát do 

sítě, tzn. ty přebytky, respektive přetoky se nemohou zatím prodávat do distribuční sítě, legislativa je 

připravená. Školy si musí energii, kterou si vyrobí, ji musí spotřebovat v průběhu školního roku. 

Plánovaná rekuperace je hlavně dělána ve prospěch dětí, které v tom tráví cca 6 hodin denně. Udělali 

si analýzu CO2 a po druhé vyučovací hodině se to zvyšuje, zejména v letních měsících. Rekuperace 

zatíží energii. V r. 2016 byl rozdíl v technologii, tzn. nejsou to rozvody po celé budově. 

Modrozelenou infrastrukturu vnímají jako modrozelenou infrastrukturu škol, ale poděkoval za 

upřesnění, aby nevznikaly problémy s definicemi. 

Návratnost bude samozřejmě závislá podle spotřeby. 

 

p. Pospíšilík 

Podle něj je optimismus pěti let příliš veliký. Zeptal se, zda si nechali udělat nějaký nezávislý posudek 

od firmy, která je v podstatě jakoby oponentem a sledovatelem reálného fungování fotovoltaiky, 

protože zkušenost s návratností je výrazně delší. 

 

Ing. Galeta 

Navázal na p. Pospíšilíka. Úvaha, že se energie bude spotřebovávat pro vlastní spotřebu je 

z ekonomického pohledu dost nevýhodná. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal o dodání zvukových parametrů jednotlivých vzduchotechnik, až bude vysoutěženo. 

 

MUDr. Slováček 

Konstatoval, že je samozřejmě škoda nevyužívat fotovoltaiku v rámci letních měsíců, když školy 

nefungují. Otázka je, jestli se to dá potom řešit ve smyslu např. k ohřevu teplé užitkové vody a jestli 

by bylo technicky možné přijmout řešení, že když bude fotovoltaika na 5 základkách, tak letní 

přebytky proudu, užívat teplou užitkovou vodu a naopak teplou užitkovou vodu tlačit do vedlejších 

okolních domů. Když tato investice bude udělaná, tak aby to bylo smysluplné. Je to námět k tomu 

jednat dál s dalšími odborníky, jestli přebytky elektrického proudu, které to v létě vyrobí, je schopno 

zužitkovat. 

 

p. Pospíšilík – faktická 

Požádal p. náměstka Koubu, zda byl zpracován nějaký nezávislý audit. 
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náměstek primátora Mgr. Kouba 

Na otázku ohledně zvuku, zde není schopný odpovědět. Není zpracován nezávislý audit oponenturou. 

Dali to zpracovat firmou, která s tím má dlouhodobé zkušenosti, protože je úspěšná v získávání dotací 

na toto odvětví. Nemá to teď, pokud to potřebuje pro současné rozhodování. 

To, co se týká předprodeje, tak to, co říkal p. Slováček je výborná věc, ale jak už říkal, v současné 

legislativě to nelze, protože by město nedostalo dotaci. 

Dělá se to také proto, že by se mohlo myslet i na přírodu a na environmentální výchovu dětí, které ve 

škole budou. 

 

občan – p. Kovařík 

Poslouchá, jak nejen zastupitelé, ale i vedení města tápe ohledně využití obnovitelných zdrojů a 

fotovoltaiky zvlášť. Řekl zastupitelům jaké mají zkušenosti cca desetileté z domu na ul. Kozlovská. 

Dále měl poznámku k fotovoltaice versus fototermika, kterou mají na střeše. 

 

Ing. Hrabina 

Podal protinávrh – materiál odložit a dopracovat. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Konstatoval, že návrh p. Hrabiny je samozřejmě legitimní, ale znamená to nepožádat o dotaci a 

zastavení tohoto projektu. Není jiná varianta, buď se to podá a město dostane dotaci, nebo to dnes tady 

skončí. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

V souvislosti s návrhem p. Hrabiny se chtěl zeptat, jak a co tam chceme dopracovat. 

primátor Ing. Měřínský 

P. Hrabina nemůže v rámci schůze vystoupit potřetí, tím pádem tato otázka zůstane nezodpovězena. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Hrabiny: 6 pro, 14 proti, 10 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni,       

1 nepřítomen  

 

Hlasování: 23 pro, 3 proti, 5 se zdrželo, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2279/19/7/2021 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Pořízení firewallů“ 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s 

názvem „Pořízení firewallů“ dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2280/19/8/2021 ZŠ a MŠ Hranická – zrušení součásti středisko volného času  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší středisko volného času, typu dům dětí a mládeže, které je součástí příspěvkové 

organizace Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 

14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – Předmostí, Hranická 14, ke dni 31. 8. 2021, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

2. schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině Základní školy J. A. Komenského a Mateřské 

školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, se sídlem Přerov, Přerov II – 

Předmostí, Hranická 14. Znění dodatku je přílohou č. 1 důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem žádosti o změnu zařazení 

Základní školy J. A. Komenského a Mateřské školy, Přerov - Předmostí, Hranická 14, v 

rejstříku škol a školských zařízení vedeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

za podmínky schválení usnesení v bodě č. 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Netopilová 

Konstatovala, že je to škoda, že v místní části, která má téměř 5 tisíc obyvatel, zanikne takováto 

instituce. Myslí si také, že nelze srovnávat družinu a volnočasové středisko, náplň, kvalifikovanost, 

atd. Neví, jak dalece se zajímalo město, když četla, že na problémy bylo upozorňováno už dlouho. 

Myslí si, že když je někde velká škola, hodně obyvatel, tak když se volnočasové aktivity drží v daném 

místě, a ne, když se zase zvýší automobilová doprava do města a zpátky a veškeré další věci s tím 

spojené. Nemá informace o tom, co město učinilo nebo neučinilo, i třeba ve spolupráci s krajem. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Ze strany města nebyla vedena nějaká přímá kampaň ve spolupráci s krajem. Informoval, že co se týká 

cestování, tak při dostatečném zájmu převezme Atlas a Bios, tzn. nikoliv děti do města, ale učitelé do 

Předmostí, do prostor školy. Předpokládá, že se obě paní ředitelky dohodnou. 

 

Mgr. Bc. Václavíčková 

Informovala, že středisko volného času bývalo dříve pod Mateřídouškou, za dob, kdy fungovalo 

v naprosto jiném režimu. Za dobu 6 let se stalo několik zásadních věcí, které provoz ovlivnily. 

Zřizovatelem střediska je město, ale režim provozu je jakoby to byla krajská organizace. Potýkali se 

s několika problémy od začátku, ale covidová doba, ji donutila jednat s p. náměstkem o jeho zrušení 

z finančního hlediska. Dále se dostali do schizofrenní situace, protože nabízí školní kroužky a kroužky 

školní družiny, které vedou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, a tytéž kroužky za úplatu v podstatě 
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nabízeli, nebo kroužky podobné, pod střediskem volného času. Což pochopitelně si rodiče vybírali 

kroužky zadarmo, a tím počet zájemců ve středisku neustále odpadal. Takže to dublování je dosti 

podstatné. 

Uvedla, že by si nedovolila tento návrh s p. náměstkem i se zastupiteli probírat, kdyby neměla řešení, 

a kdyby nezajistila daleko pestřejší nabídku a ještě finančně zajímavější pro rodiče než je doposud. 

Mají v plánu nabídku kroužků v příštím roce mnohonásobně zvýšit. Se střediskem Atlas jsou ve fázi, 

kdy spolupracují na smlouvě o spolupráci, že by na škole vzniklo alokované pracoviště Atlasu, které 

by zajistilo nabídku kroužků, zejména těch hudebních. 

Celá tato situace je také z důvodu dopravní situace, proto budou zajišťovat stejné služby, daleko 

pestřejší, kvalitnější, ale pro rodiče efektivnější a samozřejmě za méně peněz. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 6 se zdrželo, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2281/19/8/2021 KSK Limit, z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B 

statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 28 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města 

Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a žadatelem KSK Limit, z.s., U Tenisu 851/1, Přerov I-Město, 750 

02 Přerov, IČ: 04995619, na částečnou úhradu nákladů organizace sportovní akce Extrémní 

překážkový závod Geroy 2021. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2014 - 2018 

Termín: 15.07.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 337,8 - 28,0 309,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

652,0 + 28,0 680,0 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál doporučil Finanční výbor ke schválení. 

 

Mgr. Galová 

Řekla, že v tomto bodu bude hlasovat proti poskytnutí dotace z důvodu toho, že nepodporuje extrémní 

sportovní aktivity a extrémní fyzickou zátěž, protože cítí jakousi hlubokou pokoru vůči fyzickému 

zdraví. V žádném případě nepopírá, že p. Salachov je velmi zdatný organizátor. 
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občan – p. Salachov 

Informoval zastupitele o těchto závodech uskutečněných v předešlých letech, o plánovaných 

termínech v loňském a letošním roce, o množství přihlášených účastníků z celé ČR včetně Slovenské 

republiky. 

Sdělil, že jsou rádi za každou podporu 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

 

PŘESTÁVKA: 19:35 – 19:50 hodin 

 

 
 

9. RŮZNÉ 

 

2282/19/9/2021 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2021 

(Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

Pro účel A Programu: 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12, IČ: 

47184469, na projekt „Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 2021/2022“, 

ve výši 26 400 Kč, 

 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov, Přerov, Bartošova 24, IČ 1985996, na projekt „Environmentálně 

zaměřené výukové programy a školní soutěž pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000 Kč, 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt „Ekovýuka 12 – Příroda a zdraví“, ve výši 8 000 Kč, 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Havlíčkova 1286/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2021“, 

ve výši 10 500 Kč, 

 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5, se sídlem 750 02 Přerov, Lešetínská 5, IČ: 49558871, na 

projekt „Bylinková zahrádka“, ve výši 25 230 Kč; 

 

 

Pro účel B Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu „Ekoporadna ORNIS“, ve výši 50 000 Kč; 

 

Pro účel C Programu: 

 Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí č. 7, 750 

11 Přerov, IČ: 097969, na aktivitu „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy ORNIS, 

Přerov“, ve výši 300 000 Kč; 
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Pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov, IČ: 

66743885, na projekt „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky Popovický 

kopec“, ve výši 316 000 Kč, 

 Naše společná krajina z.s., se sídlem č.p. 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997, na 

projekt „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna – 3. etapa“, ve výši 34 000 Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2283/19/9/2021 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2021 (Program) 

poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli v uvedené výši: 

 ******na demontáž vrat včetně nadsvětlíku a osazení nových vrat objektu č. p. 4, 

Horní náměstí č. o. 4, Přerov, pozemek p. č. 259, k.ú. Přerov, ve výši 52 000 Kč, 

 TeGeMKo s.r.o., se sídlem nám. T. G. Masaryka 225/14, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, IČ: 07822685, na úpravy vnějších povrchů štítové a přední stěny objektu a opravu 

klempířských prvků objektu nám. T. G. Masaryka č. p. 225, Přerov, pozemek p. č. 309/1, k. ú. 

Přerov, ve výši 76 000 Kč, 

 ****** na odstranění staré omítky – obnovu fasády a výměnu klempířských prvků 

objektu čp. 468, Pod Valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368, k. ú. Přerov, ve výši 64 000 Kč. 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu;  

 

2. neschvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2021 poskytnutí 

dotace ****** na památkovou obnovu barokní fasády, oken a vrat objektu Horní náměstí č. p. 

32 v Přerově, pozemek p. č. 250, k. ú. Přerov.  

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

2284/19/9/2021 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace            

na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky        

v k.ú. Čekyně 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 dle předloženého 

vzoru k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 
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kanalizační přípojky v k.ú. Čekyně, schváleným usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 

589/15/9/2020 dne 19.10.2020 a uzavřeným s těmito žadateli: 

  

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 145, na pozemku p.č. 723, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

přípojky pro stavební objekt č.ev. 25, na pozemku p.č. 851, k.ú. Čekyně, 

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 240, na pozemku p.č. 583, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 131, na pozemku p.č. 848/1, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 27, na pozemku p.č. 581, k.ú. Čekyně, 

 ***Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

přípojky pro stavební objekt č.p. 166, na pozemku p.č. 841, k.ú. Čekyně, 

 *** Přerov VII-Čekyně, 751 24 Přerov, na kompenzaci nákladů na vybudování tlakové 

kanalizační přípojky pro stavební objekt č.p. 127, na pozemku p.č. 715, k.ú. Čekyně. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2285/19/9/2021 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na III. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na III. 

etapu celkové opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s Římskokatolickou farností 

Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 350 000 Kč. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je přílohou Programu statutárního 

města Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu exteriéru památkově 

významných staveb na území města Přerova pro rok 2021; 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 314 354,8* - 350,0 314 004,8 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 24 852,5* + 350,0 25 202,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Jedná se o podobný obnos, jako v minulých dvou 

letech. Tento záměr jednoznačně podporuje. 

 

Mgr. Netopilová 

Podala protinávrh na poskytnutí dotace ve výši 100 tisíc Kč. 

Uvedla, že i tuto částku navrhuje s velkým sebezapřením a sdělila důvody. Sdělila, že olomoucké 

arcibiskupství se minulý rok pustilo do velmi neuvážené finanční transakce, a v podstatě věnovalo 100 

milionů Kč jedné nevěrohodné finanční společnosti, která následně zkrachovala, přičemž v době, kdy 

arcibiskupství tyto peníze dalo s vidinou velkého výdělku do směnek této společnosti, tak se už v té 

době vědělo, tato společnost, velká finanční československá skupina je nevěrohodná, je provázána 

s prezidentem Zemanem atd. 

Přijde jí potom velmi paradoxní a nefér, že každý rok katolická církev dostává necelou jednu a půl 

miliardy korun přitom, že katolická církev je developerem, je podnikatelem v mnoha odvětvích, a je 

také tím, kdo investuje své peníze, tak si myslí, že je špatně, že město má přispívat takovouto velkou 

částku. 

 

p. Pospíšilík 

Požádal o písemnou informaci, kolik město za posledních 6 let dalo finančních prostředků 

římskokatolické církvi. 

 

občan – p. Čechál 

Oznámil, že nevidí důvod dávat další peníze církvi, protože se před časem udělala odluka církve od 

státu. Jsou opakované žádosti o dotace. Netvrdí, že rekonstrukce střechy kostela Sv. Vavřince je něco 

špatného, je to památka, ale město Přerov nemá mnohé své budovy v pořádku, a přesto je poměrně 

štědrým přispěvatelem na tyto aktivity. Konstatoval otázku, zda město nemá lepší použití těchto 

peněz. 

 

 Mgr. Navařík 

Informoval, že církev byla vyloučena z dotačních titulů, na rozdíl od minulosti, proto církev nemůže 

žádat klasicky o dotaci tak, jako každý jiný spolek. 

Velmi oceňuje to, že žadatel je schopný si zajistit vícezdrojové financování, a to tak, že z celé akce po 

městu žádá dotaci necelých 20%. 

 

Mgr. Galová 

Zareagovala na p. občana s tím, že nesouhlasí s jeho výrokem, že kostel Sv. Vavřince je něco, co 

Přerované a patrioti vnímali jako něco tzv. cizího. Domnívá se, že je to nejvýznamnější sakrální 

památka na území města Přerova, která je jakousi dominantou náměstí, proto si myslí, že by se její 

zachování a oprava měla podpořit. 

 

PhDr. Lapáček 

Informoval, že když se ve dvacátých letech kostel opravoval, tak se město rovněž významně finančně 

podílelo. Souhlasí s p. Galovou, je to památka, která město reprezentuje. 

 

Mgr. Netopilová 

Nezpochybňuje to, co říkali její předřečníci, také vnímá kostel Sv. Vavřince jako jednu z pěkných 

památných budov, kterých Přerov zrovna nemá nějak moc. 

Ale pokud katolická církev disponuje velkým majetkem, pokud si může dovolit investovat tak 

lehkovážně, tak to něco vypovídá. Myslí si, že církev se svým podnikáním by měla mít na to, aby si 

vystačila se svými finančními prostředky na takovéto opravy. Myslí si, že 100 tisíc Kč je velkorysé, 

pokud by zastupitelé přistoupili na její protinávrh. 
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p. Turanec 

Přidal se k těm, kteří berou tento kostel jako kulturní dědictví. Tento materiál podpoří a požádal 

zastupitele o podporu. 

 

MUDr. Slováček 

Upozornil, že ve dvacátých letech ještě nebyla odluka církve od státu a tehdy církev nerestituovala 

miliardové majetky. Zjistil, že olomoucké arcibiskupství se rozhodlo investovat 100 milionů Kč, 

protože finanční skupina Arak, je podobné slovu archa a přirovnávali to k Arše Noemově, že je to 

spasí a vydělají slušné peníze. 

Myslí si, že když proinvestovali 100 milionů Kč, tak je zde bezpředmětné, aby se schvalovala třetí 

investice v řádu 350 tisíc Kč, a v podstatě už věnovali cca 1 milion Kč z městského rozpočtu. 

  

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že nebude komentovat neznalosti, které zde p. zastupitel předvedl. 

 

Ing. arch. Horký 

Podtrhl to, že žádný z předřečníků zde nezpochybnil významnost kulturní památky kostela, pouze se 

diskutuje o výši příspěvku či faktu, zdali bude dotace poskytnuta či nikoliv. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Upozornil, že Arcibiskupství olomoucké je jiná instituce než římskokatolická farnost v Přerově, proto 

by to úplně do souvislostí nedával. 

Domnívá se, že někteří mají zkreslené představy o majetku římskokatolické farnosti zde v Přerově. 

 

p. Tomaníková 

Viděla, že krovy a střecha kostela jsou v hrozném stavu, proto bude hlasovat pro příspěvek 350 tisíc 

Kč. 

 

MUDr. Slováček 

Omluvil se, že pomíchal dvě věci dohromady. Formální odluka proběhla už někdy v r. 1920, ale 

ekonomická odluka, restituce a vyrovnání majetku proběhlo mnohem později. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 8 pro, 14 proti, 9 se zdrželo, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

Hlasování: 22 pro, 8 proti, 1 se zdržel, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

2286/19/9/2021 Změna stanov obchodní společnosti Servisní společnost odpady 

Olomouckého kraje, a.s. 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Bohumír Střelec, zastupitel. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje návrh změny stanov společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, 

a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc,  IČ: 07686501, dle přílohy 

tohoto materiálu, 

 

2. ruší bod 2. usnesení č. 546/14/8/2020 ze dne 24. 8. 2020, 

 

3. deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2. písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, primátora Ing. Petra Měřínského a v jeho nepřítomnosti 
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náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou jako zástupce statutárního města Přerova na 

valnou hromadu společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00  Olomouc, IČ: 07686501. 

 

Hlasování: 25 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

2287/19/9/2021 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 Mgr. 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, Obecně závazné vyhlášky č. 

6/2020 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2288/19/9/2021 Prostory domu na Nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Ondrůj, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání zřizuje pracovní skupinu k řešení a revitalizaci prostor 

domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Doplnil p. Ondrůje v tom, že i kdyby pracovní skupina dospěla k tomu, že objekt je potřeba prodat, tak 

může pomoci formulovat podmínky prodeje, o kterých dnes zastupitelé v některých bodech 

diskutovali, jaké mají být a jak to nastavit. Naopak by to mohlo být usnadnění práce a nalezení 

politického průsečíku, jak postupovat, třeba i při případném prodeji. 

Zatím nerevokují usnesení, které je, příprava pasportizace běží dál. Pracovní skupina by ideálně 

v následujícím ¼ roce měla dojít k nějakému výstupu, který pak předloží na zastupitelstvu. Výhodou 

tohoto řešení je širší politická shoda. 

 

p. Zácha 

Doplnil, že došlo k zaměření stavby, je tam potřeba legalizovat a dohledat kolaudační rozhodnutí, 

jedná se o staré stavby, které v archívu k dohledání nejsou. Musí konzultovat se stavebním úřadem, co 

bylo provedeno, proto je nutná pasportizace. Je tam také chyba katastrálního charakteru, takže se jedná 

s Katastrálním úřadem. 

 

občan – p. Passinger 

Požádal o podporu této předlohy a krátce informoval zastupitele o bohaté historii tohoto domu „U 

Anděla Strážce“. Myslí si, že město Přerov by si mělo chránit takovéto památky, protože jich zase tak 

moc nemá. 

 

Hlasování: 24 pro, 7 se zdrželo, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2289/19/9/2021 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 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

DISKUSE:  

 

p. Hanzlová 

Před 2 lety byla plánovaná oprava chodníku na ul. Gen. Janouška od č. 1 a 3 a dolů k zastávce, ale 

vzhledem k tomu, že došlo k zateplování tohoto domu byla tato investice odsunuta. Zeptala se, zda je 

plánovaná oprava chodníku v této lokalitě, je v katastrofálním stavu a bydlí tam poměrně dost starších 

lidí. 

Před cca 2 lety dostali obyvatelé Dvořákovy ulice dotazníky, že by měla probíhat revitalizace této 

ulice, proto se zeptala, jestli se to tam plánuje nebo ne, a aspoň tam opravit díry v silnici. 

Dále v prostoru mezi rybníkem a novou tenisovou halou je proluka, kde by se měla vysekat vysoká 

vzrostlá tráva. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla, že chodník na těch rybníkách je v investičních akcích, ale není finančně kryt, takže se jím 

nejdříve budou zaobírat v rozpočtu na r. 2022, pokud majetek neuvolní nějaké finanční prostředky. 

 

p. Zácha 

Odpověděl, že pokud budou mít nějaké volné finanční prostředky, tak je budou smysluplně investovat. 

Chodník na ul. Gen. Janouška byl v plánu asi v r. 2019, zpracovala se projektová dokumentace a 

z odhadovaných 4 mil. Kč se akce vyšplhala vč. opravy zastávky a části komunikace na 10 mil. Kč. 

Pokud by byl zbytný finanční fond, tak by tuto akci zařadili do oprav. V dlouhodobém plánu to jistě 

je. Na tak finančně nákladnou akci nemají finanční krytí. 

 

Ing. Střelec 

Přednesl prezentaci k Výroční zprávě Technický služeb města Přerova za rok 2020. 

 

Mgr. Netopilová 

Otevřela téma tristní dopravy z Předmostí do Přerova. Situace neodpovídá tomu, jak by se mělo město 

ve 21. století o jakýsi aspoň nejzákladnější komfort občanů, když se staví takovéto velké stavby. 

Myslí si, že je asi zbytečné mluvit o tom, že zde nebyla žádná synchronizace, domlouvání toho, jak co 

má do sebe navazovat, protože toto naprosto ztroskotalo už dříve. Dozvěděla se od p. Navrátila, že 

„myší díra“ je neprůjezdná a bude neprůjezdná i nadále, protože teď se tam začne stavět cyklostezka. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Konstatoval, že zastavit stavbu za 4 miliony Kč, kterou zde staví správa železnic, neví, kdo by si to 

dovolil v rámci navázaných evropských peněz. To samé stavby v rámci ŘSD, které primárně teď 

budou sloužit právě obyvatelům Předmostí, protože už v podstatě v průběhu září se zprovozní okružní 

křižovatka, většina dopravy bude jezdit přes estakádu, a doprava bude úplně jiná. 

Rozumí tomu, že teď je to opravdu těžké, ale jsou to opravdu dvě velké investiční akce státu – jedno je 

správa železnic, to je oprava jak nadjezdů, jak v Lýskách, tak podjezdu v Předmostí u Lidlu. Do toho 

zasahuje stavba ŘSD s výstavbou okružní křižovatky. 

Nepřišel mu komfortní přejezd přes „myší díru“ přes silnici první třídy tam nějak bezpečně přecházet. 

Je rád, že tam vznikne cyklostezka, bezpečný ostrůvek, že to bude nasvětlené, proto si myslí, že délka 

trvání realizace 120 dní stojí za to. 
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Mgr. Netopilová 

Zastavila se ještě u autobusové dopravy. Uvedla, že doufá, že vedení města ví o problémech např. 

s linkou 101, kdy buď přijede pozdě nebo vůbec, Zeptala se, zda by nešlo někde na trase 101, udělat 

opět autobusové pruhy. Dále uvedla, že další věcí, která by mohla nápomoci je nástup a výstup všemi 

dveřmi, dlouhodobě toto připomínají. Přerov je jedno z mála měst, které na toto nepřistoupilo. 

Nemluvila o žádném zastavení staveb, nechce jejich zastavení, ale chce, aby město koordinovalo a 

staralo se o prospěch občanů i tak, že to bude vidět v čase těchto staveb, což vidět není. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že v této věci se musí zastat, protože se těší, až se tyto stavby dokončí, až ta doprava bude tak, 

jak si představují. Přerov tyto stavby potřeboval jako sůl, je potřeba vydržet a s mírnou pokorou 

v koloně postát. Jsou zde chyby, ale není to tak hrozné na to, jaké je zde obrovské množství staveb 

s obrovským množstvím finančních prostředků. 

Požádal p. Navrátila o zaslání řešení křižovatky z Předmostí na budoucí kruhový objezd na Velké 

Dlážce, jak tam bude řešena křižovatka se semafory, nebo jestli tam semafory nebudou. 

 

Ing. arch. Horký 

Sdělil, že pro dojíždění do Lipníku by se hodila vlaková zastávka v Předmostí, ale neprošla. Dále při 

plánování objížděk, uzávěr a obchozích tras je potřeba postupovat samozřejmě v logice, od nejširšího 

množství potenciálních uživatelů po to nejmenší množství. 

Řekl myšlenku, což takhle ušetřit městu 13 milionů Kč a nerealizovat cyklostezku Palackého. Je 

technicky velmi snadné udělat z ul. Palackého jednosměrku a na silnici namalovat cyklopruhy. Ví, že 

rada města schválila vítěze této zakázky, ale neví, zda je již podepsaná smlouva. Myslí si, že je to na 

zvážení, protože 13 milionů Kč stojí za to. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Takže přes Kratochvílovu ulici by zase jezdily autobusy a každé dva roky by se tam za těžké peníze 

opravovala dlažba. Sdělil, že je to úplný nesmysl. 

Připomenul, že ani p. Horkému se nepodařilo vyjednat zastávku v Předmostí.  

K výjezdu autobusů z Předmostí - v tomto týdnu dojde k úpravě komunikace II/50 od Rokytnice, tzn. 

že všechna vozidla, která budou vyjíždět z Předmostí budou vyjíždět bez problému, protože budou 

dávat přednost jenom těm autobusům, zbytek osobní dopravy bude pokračovat od Rokytnice a pak se 

pohodlně odbočením doprava zařadí na hlavní silnici. 

Okružní křižovatka u Lidlu bude bez světel, ale situační plán zašle. 

 

Ing. T. Dostal 

Sdělil, že celý místní výbor hned od začátku spuštění estakády reagovali na nedostatečné přecházení u 

Lidlu, kdy to urgovali u p. Navrátila, který se snažil zajistit nějaké řešení. Mrzí ho, že firma, která 

postavila tak nádhernou stavbu, jako je estakáda, tak udělala hodně provizorní přechod, který je hodně 

složitý pro přecházení s kočárky apod. Dále ho mrzí, jako řidiče, takt, který je zvolen na této 

křižovatce, který se změnil po nějakých měřeních. Dále nepochopil zúžení pruhu směrem od i do 

Olomouce. 

 

Ing. arch. Horký 

Poopravil p. Navrátila, že se nepodařilo vyjednat vlakovou zastávku v Předmostí. Zastávku se podařilo 

vyjednat, byla v dokumentaci, byla ekonomicky přínosná, pouze požadovala spolufinancování města, 

ale zastupitelstvo se neusneslo o jeden hlas. 

Dále sdělil, že ne všechny autobusy se musí vrátit na Kratochvílovu ul., samozřejmě se dá sáhnout do 

trasového vedení těch linek. Existuje možnost, že autobusy budou obousměrně jezdit ulicí Palackého 

nadále a využívat sdružené pruhy, takže tato varianta technicky existuje. 

Zaregistroval reportáž k případné ubytovně v bývalých kasárnách týkající se řešení srážkových vod na 

objektu. 

Zeptal se, jak jsou řešeny srážkový vody na nově budovaném parkovišti v ul. Palackého, požádal o 

písemnou odpověď a vyjádření, zdali město bude i do tohoto kolaudačního řízení takto vstupovat. 
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PhDr. Lapáček 

Jako obyvatel ul. Palackého by uvítal změnu názoru na vedení dopravy v této ulici, poměry jsou tam 

velmi kritické, zeleně tam neustále ubývá, místo toho, jak bylo přislibováno, když se jednalo o 

zobousměrnění, že to bude nahrazeno nějakým zeleným blokem. 

 

Ing. Vrána 

Přednesl informace k Výroční zprávě společnosti Teplo Přerov a.s. za rok 2020. 

 

Ing. Mazochová 

Doplnila údaje k roční účetní závěrce a k výroční zprávě. 

 

p. Tomaníková 

Zeptala se, jestli bude společnost vyplácet dividendy nebo si je nechá na investice. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že Teplo vyplatí dividendy ve výši 100 milionů Kč městu Přerov. 

 

občan – p. Kovařík 

Konstatoval, že je rád, že zde zazněly výsledky hospodaření Tepla. Loni přeplatili 31 500 Kč na tzv. 

dvojsložkové ceně tepla jako jediný dům v Přerově, který má na střeše panely na solární ohřev vody. 

Nelíbí se mu, že bylo řečeno, že čistý zisk společnosti Teplo za rok 2020 byl „pouze“ 16 mil. Kč. 

 

p. Košutek 

Přednesl informace k Výroční zprávě společnosti Přerovská rozvojová s.r.o.  

 

Mgr. Hýzl 

Přednesl informace k Výroční zprávě společnosti Sportoviště Přerov s.r.o. 

 

PhDr. Lapáček 

Upozornil přítomné, že v pražských knihkupectví, ve velkých knižních domech a předpokládá, že i 

v Přerově je již k dostání kniha „Knežská nemocenská pokladna v Československu“ od Petra 

Hlavačky, na kterou zastupitelstvo finančně přispělo. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

S potěšením oznámil zastupitelům, že Přerov je obcí přátelské seniorům. Poprvé se město účastnilo 

této soutěže, a to v kategorii měst nad 25 tisíc obyvatel, tzn. i v konkurenci krajských měst, a zvítězilo. 

Součástí této soutěže i částka 1 600 tisíc Kč, které město na činnost získalo. Doufá, že covidová 

situace umožní realizaci akcí pro seniory. 

 

občan – p. Passinger 

Oznámil, že zastupuje cca 300 občanů jejich domu – 17. listopadu 6 i 4. Za jejich domem se postavil 

12m komín, jsou tam 2 uzavřené nádoby a pravděpodobně se jedná o náhradu zdroje tepla mimo 

výměníkovou stanici. Proto se zeptal, čím se tam bude topit, jaký to bude mít dopad na životní 

prostředí, jak dlouho to tam bude, a jak je zajištěna bezpečnost občanů žijících kousek od toho. 

Pokud na to nedostane odpověď hned, tak bude rád za písemnou odpověď, aby mohl informovat 

samosprávu domu. 

 

Ing. Vrána 

Jedná se o akci společnosti Veolie, která dělá asi už třetím rokem výměnu potrubních rozvodů, kdy se 

přechází z páry na horkou vodu, proto se tam musel udělat alternativní zdroj, aby občané měli teplou 

vodu. Je to generátor, který je poháněn lehkými topnými oleji, který ohřívá vodu. Jak už řekl, město 

s tím nemá nic společného, pouze to šlo asi přes stavební úřad kvůli povolením. 
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Ing. T. Dostal 

Doplnil informaci, že v minulých letech, kdy Veolie prováděla tuto výměnu, tak podobný generátor 

byl umístěn na farské zahradě, je to také blízko panelového domu. Nezaznamenali žádné zhoršení 

životního prostředí vzhledem k zplodinám. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Doplnil, že v loňském roce to bylo také na Kopaninách, bylo to přímo u paneláku a také nezaznamenal 

ani hluk, ani zápach. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že pokud informace nestačí, tak bude poskytnuta písemná odpověď vč. informací ze stavebního 

úřadu. 

 

občan – p. Kovařík 

Uvedl, že jeho příspěvek se bude týkat solárního ohřevu vody na ul. Kozlovská 1, 3, 5. 

V Kabelové televizi Přerov vznikla reportáž k desátému výročí zprovoznění jejich solárního ohřevu na 

domě, byli první dům v Přerově, který měl solární ohřev. 

Stručně shrnul informace k jejich investici a nechal promítnout prezentaci k danému tématu. 

Kritizoval ředitele společnosti Teplo za to, že vymyslel, jen pro jejich dům, dvojsložkovou cenu tepla. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že je mohou pouze politovat, ale v rámci zákona o obcích zde nevidí prostor proto, že by 

Zastupitelstvo města Přerova mělo tuto situaci nějak řešit. 

 

Ing. Vrána 

Krátce to okomentoval s tím, že ho mrzí, že k této situaci došlo v r. 2011. I když v té době stávající 

představenstvo tam nebylo, tak se snažil celou situaci nastudovat a nějak objektivně zhodnotit. Neví, 

jestli tehdy došlo k jednání mezi zástupci družstva a společností Teplo Přerov a.s., protože nenašel 

žádný zápis. Dvousložková cena tepla vznikla na základě uzavřeného cenového ujednání, které 

podepsaly obě strany, což se podepisovalo od r. 2011 každý rok. Problémy začaly v r. 2016 po pěti 

letech. Obyvatelé těchto domů byli samozřejmě nespokojeni a podali námět na ERU, kde probíhalo 

správní řízení 2016-2017. A návrh na jednosložkovou cenu tepla byl zamítnut. V r. 2018 se opět touto 

problematikou ERU zabýval a opět výsledkem bylo, že celou záležitost zastavil, že neshledal jakékoliv 

porušení ze strany společnosti Teplo.  

Co se týká kritiky zisku – společnost Teplo Přerov a.s., je obchodní společnost, jejíž smyslem je 

tvoření zisku a peníze budou využity ve prospěch občanů města. 

Představenstvo je zodpovědné za vedení firmy, která má tvořit zisk. 

Doporučil p. Kovaříkovi, aby se obrátili na nezávislý soud a v momentě, kdy nezávislý soud jim dá za 

pravdu, tak se představenstvo podřídí rozhodnutí soudu. 

 

Ing. T. Dostal 

Souhlasí se vším, co řekl p. Vrána a doplnil, že je potřeba si uvědomit, že Teplo Přerov investovalo do 

výměníkové stanice statisíce korun. Akce družstva tím svým způsobem „znehodnotila“ tuto investici. 

 

Ing. arch. Horký 

Obrátil se se dvěma dotazy na předsedu představenstva společnosti Teplo Ing. Vránu, zdali SBD jedná 

se společností Teplo v případě, že chce zateplit bytový dům, tedy sníží odběr tepla a druhá otázka, kdy 

bude splacena výměníková stanice, o které mluvil p. Dostal, zdali to za těch 11 let už nenastalo. 

Požádal o písemné doložení. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Bude poskytnuta písemná odpověď. 

 

p. Pospíšilík 

Vyhodnotil, že investice pro ně byla spíše zdražením než slevnění. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zajímalo ho, jestli před tím, než byla ta investice realizována, se jednalo se společností Teplo. 

 

Ing. Vrána 

Odpověděl p. Pospíšilíkovi, že si nechali udělat kalkulaci pro porovnání. V r. 2020 u jednosložkové 

ceny Tepla by družstevníci zde platili předpokládanou spotřebu tepla bez solárních kolektorů cca     

220 934 Kč vč. 10% DPH a v tuto chvíli, kdy mají dvousložkovou cenu tepla a mají solární kolektory, 

tak uhradili částku 148 417 Kč vč. 10% DHP, čili je tam úspora cca 70 tisíc Kč za r. 2020. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla p. Horkému, že zápis z jednání z r. 2011 není. 

 

p. Pospíšilík 

Při prezentaci na grafu čísla vypadala jinak, než zde řekl p. Vrána. 

 

Ing. arch. Horký 

Dotaz zněl, zda SBD jedná s Teplem Přerov a.s., když chce zateplit bytový dům. 

 

Ing. T. Dostal 

Předpokládá, že zateplení je vždycky vyřízeno přes stavební úřad a dotčené organizace se k tomu 

vyjadřují. I tím zateplením je znehodnocovaná investice Tepla ve formě výměníkové stanice, protože 

odběry jsou pak stále nižší. 

 

občan – p. Kovařík 

Sdělil, že od Ing. Klvače se dozvěděli, že cena OPS, která se budovala v loňském roce na Velké 

Dlážce, je cca 200 tisíc Kč. U nich to bylo zhruba tenkrát za 150 tisíc Kč. Přeplatili ji za 8 let o 213 

tisíc Kč. Vysvětlil ceny u jednosložkové a dvousložkové ceny tepla, dále o snížení ceny za teplo při 

zateplení domů. 

Jejich investice byla nejenom projednána, byla povolena stavebním úřadem, byla povolena Zelená 

úsporám a byly podmíněny tyto vyplacené dotace i úsporami. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni, 2 nepřítomni  

 

 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 19. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 7. června 2021 

ve 21:30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 7. 6. 2021 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               
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                                                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

          Marek Dostál 

                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova 

 

 


