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Z Á P I S 

z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 6. září 2021 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Složení slibů členů Zastupitelstva města Přerova primátor 

3. Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

3.1 Informace o provedené kontrole veřejné zakázky malého rozsahu: 
"Nákup 50 ks notebooků a dokovacích stanic pro účely Home 
Office" 

Mgr. Vránova, 
Ph.D. 

3.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

4. Majetkoprávní záležitosti  

4.1.1 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17 v 
budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v 
k.ú. Přerov (Purkyňova 2) 

p. Zácha 

4.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 
v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov 
I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov 
(tř. Gen. Janouška 14) 

p. Zácha 

4.1.3 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Př.  

p. Zácha 

4.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 
Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

p. Zácha 

4.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 
– pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z 
vlastnictví statutárního města Přerova 

p. Zácha 

4.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 248/1 a 
p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního 
práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

4.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku 
p.č. 805, podílu id. 2/16 pozemku  p. č. 806 a podílu id. 2/16 
pozemku  p. č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě 
využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 
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4.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6610/1 v 
k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

p. Zácha 

4.1.9 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze 
dne 17.8.2005 č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 
22.3.2007 s ohledem na plánovanou směnu majetku. 

p. Zácha 

4.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 228/16, 
228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 
231/10 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

4.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 
1746, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 
22) 

p. Zácha 

4.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

4.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 221, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 
882, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 
26) 

p. Zácha 

4.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického 
vybavení bez č.p./č.e.,  příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. 
Přerov (bývalá trafostanice Na Marku) 

p. Zácha 

4.2.5 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. 
MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a 
spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 a uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 
MMPr/SML/1074/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov a 
spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014  

p. Zácha 

4.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

4.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

4.3.1 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. 
Čekyně  

p. Zácha 

4.3.2 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 v 
k.ú. Henčlov, p.č. 2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou. 

p. Zácha 

4.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova –  
pozemku p.č. 5176/48 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

4.6.1 Dodatek ke smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání 
veřejných zakázek, souhlas s odstraněním stavby na pozemku p.č. 
15/3 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

4.6.2 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 
590/7 v k.ú. Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 
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4.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 273/1 a p.č 
622/1 oba v k.ú. Čekyně prominutím povinností (dluhu) osobám 
povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

4.7.1 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci p. Zácha 

4.7.2 Vzdání se práva na vymáhání a odpis promlčené pohledávky p. Zácha 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 Ing. Mazochová 

5.2 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek Ing. Mazochová 

5.2.1 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek č. 2 – materiál na 
stůl 

Ing. Mazochová 
a Mgr. Kouba 

5.3 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic Ing. Mazochová 

5.4 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků ve výši 100 
mil. Kč   

Ing. Mazochová 

5.5 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Mazochová 

5.6 Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně Ing. Mazochová 

5.7 Uzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves primátor 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 
2021 - 2030 

Mgr. Kouba 

7. Vyhlášení dotačních programů pro rok 2022  primátor 
Mgr. Kouba 

8. Školské záležitosti  

8.1 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2021/2022 

Mgr. Kouba 

8.2 Tělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace z 
Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast 
volného času na rok 2021 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace Mgr. Kouba 

10. Různé  

10.1 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2021 primátor 

10.2 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky primátor 

10.3 Nominace  do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s. primátor 

10.4 Cena města Přerova 2021 primátor 

10.5 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních za I. pololetí 2021 

primátor 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:    Ing. Petr Měřínský - primátor  

 

 

 

 

Členové Zastupitelstva města:  dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

Omluveni:    Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

     Ing. Michal Symerský 

 

 

 

 

Hosté:      

      

 

 

    

Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

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

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

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

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

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

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

k dnes projednávaným věcem.  

 
Primátor Ing. Měřínský: 

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

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

systémem za účelem přímého přenosu a pořízení zvukového a obrazového záznamu ze zasedání.  
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Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

Omluveni:            Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

   Ing. Michal Symerský 

   

 

Dostaví se později:  Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

   Ing. František Jan Hrabina 

 
Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 31. Proto je zasedání 

schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7. června je ověřený a vyložený                       

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 20. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 27.8.2021. 

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

 

 

 

Informoval, že byl nahrán materiál 5.2.1 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek č. 2 

a stahuje se materiál 4.7.2 Vzdání se práva na vymáhání a odpis promlčené pohledávky. 

 

 
Zeptal se, zdá má někdo další pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 20. zasedání 

Zastupitelstva města? Nemá. 

 

Za ověřovatele navrhl: 

Ing. Hanu Mazochovou a Mgr. Helenu Netopilovou. Obě souhlasily. 

 

 

Hlasování o upraveném programu a o ověřovatelkách: 28 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. 

Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 2 nepřítomni (Ing. František Jan Hrabina, Mgr. Zdeněk 

Schenk, Ph.D.), 2 nehlasují před složením slibu (Mgr. Elena Grambličková a Vladimír Kočara). 

 

2290/20/1/2021 Zahájení, schválení programu 20. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 6. září 

2021, 

 

2. schvaluje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou a Mgr. Helenu Netopilovou              

za ověřovatelky zápisu 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 
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2. SLOŽENÍ SLIBŮ NOVÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

PŘEROVA 

 

 
Dne 4.6.2021 doručili pánové Ing. Antonín Prachař   a MUDr. Martin Trhlík své rezignace na mandát 

člena zastupitelstva a tím došlo k zániku jejich mandátu. 

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

náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle   § 45 odst. 5 zákona, a to dnem 

následujícím po dni, kdy k zániku mandátu došlo (§ 56 odst. 1 zákona). 

V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 5.6.2021 staly členkami Zastupitelstva města 

Přerova MUDr. Beáta Philippová a JUDr. Marie Neulsová. 

Dne 9.6.2021 byly doručeny písemné rezignace na mandát zastupitele MUDr. Philippové a JUDr. 

Neulsové. 

 

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

z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí dle výsledků voleb (§45 odst. 5 zákona). 

Dalšími v pořadí jsou Mgr. Elena Grambličková a pan Vladimír Kočara, kteří se počínaje dnem 

10.6.2021 stali členy Zastupitelstva města Přerova.  

Paní Mgr. Eleně Grambličkové bylo předáno Osvědčení o zvolení členkou Zastupitelstva města 

Přerova dne 10.6.2021 a Vladimíru Kočarovi taktéž dne 10.6.2021. 

 

Předpokladem aktivního výkonu mandátu je složení slibu člena zastupitelstva. Odmítnutí slibu nebo 

složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 

 

Funkce člena Zastupitelstva města Přerova je podle § 5 odst. 2 a 3 zákona neslučitelná s funkcí 

vykonávanou zaměstnancem statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova, 

pověřeného obecního úřadu nebo krajského nebo finančního úřadu, a to za podmínky, že zaměstnanec 

vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti statutárního města Přerova nebo        

za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného primátorem nebo radou obce, hejtmanem nebo radou 

kraje. U paní Mgr. Eleny Grambličkové ani u Vladimíra Kočary nenastala neslučitelnost funkce a po 

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

a hlasování tohoto orgánu. 

 
Podrobné zdůvodnění je v důvodové zprávě tohoto materiálu. 

 

 

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

paní Mgr. Ladu Galovou, aby přednesla text slibu zastupitele a zároveň všechny přítomné, aby 

povstali.  

 

 

Paní Mgr.  Galová přečetla text slibu zastupitele. Primátor vyzval zastupitele, aby povstali. 

 

 
Paní Mgr. Elena Grambličková a pan Vladimír Kočara složili nad textem slibu u připraveného stolu 

slib pronesením slova „Slibuji“ a potvrdili slib podpisem. 

 

 

Primátor popřál novým zastupitelům mnoho úspěchů při výkonu mandátu.  
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2291/20/2/2021 Složení slibů nových členů Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

bere na vědomí složení slibu členky Zastupitelstva města Přerova paní Mgr. Eleny Grambličkové,       

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

předpisů 

 

a 

 

bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města Přerova pana Vladimíra Kočary, v souladu     

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

 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský),                 

2 nepřítomni (Ing. František Jan Hrabina, Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.). 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil v 14.15 hodin Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. – je 

přítomno 32 zastupitelů. 

 

 

 

3. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 19. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

2292/20/3/2021 Informace o provedené kontrole veřejné zakázky malého rozsahu: "Nákup 

50 ks notebooků a dokovacích stanic pro účely Home Office" 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, Mgr. Věra Vránová, Ph.D., členka Zastupitelstva města 

Přerova. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o provedené kontrole veřejné 

zakázky malého rozsahu: "Nákup 50 ks notebooků a dokovacích stanic pro účely Home Office". 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen 

(Ing. František Jan Hrabina). 
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pan Zácha: 

 Otevřel diskusi ve věci žádosti společnosti WARIDELTA reality s.r.o. – záměr vybudovat 

další provozovnu v místní části Lověšice pro firmu Den Braven. Materiál byl předkládán 

variantně podruhé na jednání rady města. Studie výstavby areálu zahrnuje přístup z ulice, která 

je dnes používána firmou Resta. Den Braven by měl mít svou provozovnu umístěnou blíž     

od směru příjezdu, chce využívat stávající komunikaci. Při prvním projednávání přišel návrh 

z odboru rozvoje, že by si společnost na vlastní náklady měla vybudovat příjezdovou 

komunikaci z druhé strany. Následně bylo vyvoláno majitelem Den Braven jednání, které 

proběhlo na radnici. Argumenty, proč nechtějí budovat příjezdovou komunikaci z druhé strany 

jsou z důvodů majetkoprávních, je tam problém s vysokým napětím a ochranným pásmem. 

Diskuse byla plodná. Argument pro vybudování areálu byla další provozovna této společnosti 

na území města Přerova, která by zaměstnala řádově a zaokrouhleně 40 osob. Využili by 

stávající vybudovanou komunikaci. To je jádrem velkých rozporů, které tam jsou. 

Materiál předložil znovu na jednání rady, rada schválila vydání souhlasu se stavbou, následně 

byl osloven předsedkyní místní části v této věci, proběhlo jednání na místě samém.  

Následovalo jednání s firmou Den Braven. 

Ten návrh, se kterým přišel, že by se teoreticky dalo uvažovat o vydání a podepsání souhlasu 

s právem vstupu na pozemek,  na tu danou komunikaci za podmínek, že tam bude vybudovaná 

úplně nová komunikace s přístupovým chodníkem, veřejným osvětlením, tichým asfaltem – 

takto požadavky přednesl a v současné době projektant firmy sdělil, že nepokračuje v přípravě 

projektu, že majitelé firmy Den Braven budou diskutovat, jestli ano, nebo ne, jestli na území 

města budou pokračovat v tomto projektu, nebo se podívají do jiných lokalit.  

 

p. Pospíšilík: 

Den Braven je výrobce sypkých maltových směsí. Průjezd kamionů přes Lověšice by zásadním 

způsobem ovlivňoval prostředí a ničil městský majetek. 

 

p. Zácha: 

Sdělil, o jaký počet osobních automobilů, kamionů a cisteren by se jednalo.  

Den Braven nevyrábí jen sypké materiály, vyrábí i jiné výrobky.  

Smlouva podepsaná nebude, dokud se zastupitelstvo nerozhodne buď pro, nebo proti. Chce se 

vyvarovat toho, aby nebylo prezentováno, že město vyhání investory. 

Jednal s občany místní části, proto na jednání byla i předsedkyně místní části. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Obává se, že není možné, aby zastupitelstvo k tomu přijalo usnesení, protože usnesení přijala už rada. 

Přestože to není vyhrazená pravomoc rady města, tak pokud by si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc 

rozhodovat o těchto záležitostech, tak se to nemůže týkat zpětně záležitosti, ke které již bylo přijato 

usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

Byl v lokalitě, sešel se s občany, kteří dali námitku k této záležitosti. Dívá se na to jako na příležitost 

jak otevřít danou lokalitu dalšímu rozvoji průmyslu. Pokud by vznikla paralelní komunikace, která 

byla původně radou požadovaná, tak se nabízí otevření nebo rozšíření areálu Resty. Lokalita je dobře 

napojená na sjezd z dálnice, a hlavně by to bylo bezkolizní napojení na vyšší silniční síť.  

Jak to rada revokovala, tak to vyvolává spory nyní i do budoucna. 

Navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova podrobněji se zabývat 

žádostí spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se stavbou na pozemku p.č. 508/2       

v k.ú. Lověšice u Přerova s cílem dosažení smíru v dané lokalitě. 

Může být přijaté i další usnesení, které smluvně zajistí, že město vybuduje nový sjezd a přeložku          

a zbývající komunikaci zajistí firma. Těch variant se nabízí více.  

Neřekl, že ukládáme radě revokovat usnesení, nicméně chtělo by to další jednání, chápe, že teď je 

míček na straně žadatele. 
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p. Zácha: 

Zastupitelstvo může schválit vypracovat veřejnou zakázku, kterou bude financovat statutární město 

Přerov, a to vybudování páteřní komunikace pro průmyslovou zónu Lověšice. Město Přerov si chce 

zvelebit lokalitu, aby tam mohly být další investoři, kteří si v Přerově mohou vybudovat své areály. 

Také jednou provždy vyřešit příjezd do recyklačního závodu firmy Resta. Není úplně fér, aby to bylo 

za peníze kteréhokoliv ze soukromých investorů. 

Mělo by být úkolem města Přerova, aby budoucím investorům nejen v rodinné výstavbě, nabídlo 

lokalitu pro rozvoj průmyslu. Je k zamyšlení, jestli nevyčlenit finanční prostředky a nevybudovat to za 

peníze města.  

Po jednáních přenesl návrhy směrem k Den Bravenu. V této chvíli nenegují, ozvou se a vstoupí do 

dalších jednání, pokud z jejich strany bude zájem. 

 

p. Pospíšilík: 

Když se sečte počet kamionů z firmy Den Braven a Resty, tak zátěž pro obec to je. 

 

Ing. arch. Horký: 

Město obslužnou komunikaci může vybudovat, ale aspoň část nákladů by mělo přenést na budoucí 

investory. Některá města jsou tak sebevědomá, že po investorech chtějí investiční příspěvek, protože 

každá stavba vyvolává finanční náklady.  

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Požádal okomentovat pro občany, jak velká část Lověšic by byla zasažena.  

 

p. Zácha: 

Už teď podle dopravního značení se má do Lověšic přijíždět pouze od Přerova, ne od podjezdu. 

Mapu pošle. Nejvíce jsou dotčené 3 rodinné domy poblíž komunikace, kde už teď jezdí těžké nákladní 

vozy. Proto to jednání proběhlo. 

Na jedné straně je seriózní investor, který na území Přerova již provozovnu má, stížnosti na ni žádné 

nejsou. Řešili i odstavné parkoviště pro kamiony, které by přijely po provozní době.   

Požadavky občanů Lověšic přenesl na firmu Den Braven a zastupitelé budou s výsledkem seznámeni. 

Konečné povolení vydává stavební úřad, tzn. výkon státní správy, na které politik nemá vliv. V tomto 

případě jsou do projektu vtaženi tím, že jsou majitelé pozemků pod přístupovou komunikací, a tedy se 

k tomu vyjadřují. 

 

Paní Geroldová, občanka místní části Lověšic: 

Bydlí už 20 let v ulici dotčené touto stavbou. Snášejí a tolerují silný, hlučný a prašný provoz a snaží se 

najít shodu s majitelem firmy Resta. Vybudováním nového závodu má vzniknout 30 pracovních míst, 

ne 40 míst. Po sečtení kamionů, cisteren a osobních aut jde přibližně o 50 vozů denně. 

Dodnes nemají vybudovaný chodník, chodí po trávě. 

Chtějí, aby průmyslová zóna nebyla obsluhovaná cestou, která slouží jako příjezd k rodinným domům, 

ale aby průmyslovou zónu nějakým způsobem rozšířili a zabezpečili na ni příjezd z pole.  

 

p. Zácha: 

Řekl, že zaokrouhluje na 40 zaměstnanců, jedná se o 37 zaměstnanců. 

Má se jednat o 30 osobních automobilů denně. V areálu bude vytvořena zpevněná plocha pro 

parkování pro 4 cisterny a 4 kamiony. Dvakrát týdně do areálu jezdí cisterna s plynem, dvakrát týdně 

kamion s obaly, dvakrát denně cisterna se surovinou, třikrát denně kamion s hotovými výrobky, 

dvakrát denně automobil 2,5 tuny. 

Ocitoval důvodovou zprávu materiálu předloženého do rady města. 

Požadavky občanů Lověšic byly přeneseny na firmu Den Braven. 

 

Ing. Střelec: 

K návrhu pana Horkého sdělil, že zastupitelé nevědí, jestli je v dané lokalitě smír. 

Podporuje, aby byla vybudovaná přístupová komunikace pro další investory. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Horký přednesl usnesení, o kterém se bude hlasovat. 

 

 

 

 

 

p. Zácha: 

 otevřel diskusi k dalšímu bodu, který bude pokračovat v projednávání materiálu 4.1.5 Záměr 

statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36       

a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova. 

V radě bylo projednáno 19.8., kdy byli požádáni nejprve písemně společností, která je tady dnes 

zastoupená Ing. Dospělem, Ing. Blažkem a panem Závodníkem. Jedná se o společnost CTP Invest, 

spol. s r.o., která projevila zájem vstoupit do lokality, která je známá jako Staré rybníky. Je to materiál 

z minulého volebního období. Přišla společnost CTP s touto žádostí. Proběhla dvě jednání, jedno         

za účasti pana primátora. Dále pokračovala jednání na odboru majetku Byl zpracován záměrový 

materiál do rady. Firma CTP by dnes prezentovala zastupitelům svůj záměr. Probíhají jednání 

s majiteli soukromých pozemků, které jsou mezi pozemky statutárního města Přerov. Firma do této 

lokality majetkově již také vstoupila. Příjezdová komunikace, pokud tento materiál dojde až do efektu, 

že tam budou vybudované haly pro podnikatele, tak bude vedena přímo z komunikace, která vede do 

místní části Henčlov.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pozval zástupce firmy CTP Invest a udělil jim slovo dle článku 7, odst. 3, písm. d) 

 

Ing. arch. Horký, technická: 

Domnívá se, že by mohli hlasovat o změně programu a zároveň to projednat s bodem 4.1.5 

 

 

Hlasování o přerušení jednání o bodu 3.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. 

zasedání Zastupitelstva, informace z výborů a budou pokračovat bodem 4.1.5 Záměr statutárního 

města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. 

Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

Ing. Dospěl, zástupce firmy CTP Invest, spol. s r.o.: 

Představil projekt a prezentoval záměr, který by rádi realizovali. Představil kolegu Mg. Závodníka        

a Ing. Blažka.  

Firma je největším developerem ve střední a východní Evropě v industriálních budovách, 

průmyslových budovách a v České republice patří k největším administrativním budovám. Jejich 

parky jsou moderní a ekologické. Jsou dlouhodobě udržitelné. Spolupracují s místními samosprávami.  

Prezentovali své záměry na jižní Moravě. 

CTP Invest, spol. s r.o. má více než 400 zaměstnanců. Drží nejvyšší možný standard. Jsou v 9 zemích, 

mají tým stavebních inženýrů, projektantů, zahradníků, vše řeší interně. Instalace solárních panelů je 

samozřejmostí.  

Lokalita rybníky – v tuto chvíli komunikují se 3 vlastníky. Lokalitu připravují ve spolupráci s městem.  

Jednají se všemi dotčenými vlastníky, stejně tak jednají se 3 přerovskými firmami, které plánují 

výstavbu vlastních hal před jejich parkem. Aktuální stav je takový, že připravují smlouvy s ostatními  

soukromými vlastníky pozemků pod budoucí zónou, kterou by rádi realizovali. Řeší část, kde je vjezd 

do lokality, kde část pozemků vlastní a v druhé části budou provozovny třech existujících přerovských 

firem. Plánují společný vjezd do parku. Oni plánují dvě haly. Snaží se spolupracovat s městem. Můžou 

slíbit nová pracovní místa a předpokládají oživení lokality Staré rybníky. 
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p. Zácha: 

Jako zpravodaj okomentoval materiál. 

Požádal zástupce firmy, zda může jejich prezentaci přeposlat zastupitelům. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz - jejich firma má sídlo v Humpolci a všechny daně, které platí, půjdou tam. Jak přesvědčí, že to 

bude pro Přerov významné, že jen to nezatíží Přerov dopravou a zátěží z převozu zboží, ale že 

zaměstná obyvatele Přerova. 

 

Ing. Dospěl, zástupce firmy CTP Invest, spol. s r.o.: 

Budovy vlastní oni a sídlo společnosti je v Humpolci. Základní příjmy města by měly být z klientů, 

kteří jsou na území Přerova ubytovaní, mají tu trvalá sídla firem. Peníze jdou ze společností, který 

mají sídlo firmy ve městě Přerov. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Město Přerov má na přímých daních pouze daň z nemovitostí. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – v roce 2017 v Ekonomický listech četla, že u skupiny CTP byly doloženy ty největší nelegální 

daňové optimalizace v České republice. Můžou k tomu pánové něco říct? 

 

Ing. Dospěl, zástupce firmy CTP Invest, spol. s r.o.: 

Nemůžou se k tomu teď vyjádřit. Dotaz neúplně souvisí s tímto projektem. Myslí si, že nějakým 

způsobem to bylo vyřešeno a pokud je to možné, mohou zastupitelům dodat podklady dodatečně. 

Nezná účetnictví firmy z hlavy. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď je dostatečná. Nelze předpokládat, že teď předloží účetnictví firmy.  

 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – certifikace – jaké úrovně dosahují? 

Dotaz – pokud vše organizují sami, je to minimální příspěvek do místní ekonomiky, ale velké zatížení 

dopravy a komunikací. Jak vysoký investiční příspěvek do rozpočtu města jsou připraveni vložit? 

Poděkoval za nákres, byl by rád, kdyby na rozvoji areálu mohli spolupracovat s městskou 

architektkou, protože zastavěnost území tam je zhruba 90 %. Nevidí tam přístup bezmotorové 

dopravy, chodců, cyklistů. 

Dotaz – vidí jenom solární panely. Jak velký podíl vegetačních střech chystají v té podmáčené 

lokalitě, kde je malé riziko přehřívání. 

 

Mgr. Závodník, zástupce firmy CTP Invest, spol. s r.o.: 

- Nejnovější haly mají třídu excelent. Vše v nejvyšším standardu. 

- Realizace budov funguje tak, že nemají zedníky ani bagry. Najímají si firmy lokálně. Zabývá 

se tím projektový manažer a skládají subdodávky tak, aby byly pro ně prospěšné. Využití 

lokálních firem určitě vezmou v úvahu, budou rádi, když seženou firmu na zemní práce             

a komunikace lokální, která bude schopna vyhovět požadavkům a standardům. 

- Budou žádat město Přerov o souhlas a spolupráce s architektem je samozřejmostí. Požadavky 

měst jsou pro ně velmi důležité. 

- Podíl zelených střech – záleží na tom, jak si to nastaví. Teď je prioritou fotovoltaika. 

Vyrobená elektrika je pro klienty. Další podíl střechy může být zelený, je to věc dohody. 

Tomu se naprosto nebrání. 

- Zastavovací plány se mění v souladu s tím, jaká je poptávka. Prezentovaný model je jako 

maximální zastavitelný. 

- Cyklostezky – budují ve spolupráci s městy a pak je předávají. Jsou schopné cyklostezku 

propojit se stávajícími. 
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p. Zácha: 

Shrnul diskusi, která proběhla.  

Pokud se záměr schválí, osloví znalce na znalecký posudek pozemků, které jsou ve vlastnictví města 

Přerova. Potom bude zpracovaná smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které budou podmínky,          

za jakých jsme schopni a ochotni materiál předložit do komise, rady, zastupitelstva. Potom následuje 

tvorba projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Roli bude 

hrát stavební úřad, odbor životního prostředí, architektka. 

Budou rádi, když do konce volebního období předloží materiál o budoucí kupní smlouvě na pozemky. 

Město nebude prodávat okrajové pozemky bez toho, aby tam byly smluvní vztahy s těmi majiteli 

soukromých parcel, aby se lokalita zcelila. 

 

Ing. arch. Horký: 

Zopakoval dotaz – výše investičního příspěvku firmy. 

Doplnil usnesení o bod 2: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova projednat podmínky 

úplatného převodu s přihlédnutím k plánu udržitelné mobility a Adaptační strategii města 

Přerova. 

 

Mgr. Závodník, zástupce firmy CTP Invest, spol. s r.o.: 

Investiční příspěvek není schopen dnes říct. Standardně vznikají dohody o spolupráci a příspěvky se 

stanoví. To bude téma k jednání.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Poděkoval za prezentaci a odpovědi na otázky. 

 

p. Zácha: 

Navrhl hlasovat po bodech. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Hlasování bude dle jednacího řádu, nejdříve o protinávrhu. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého (rozšíření o bod 2 usnesení): 21 pro, 11 se zdrželo, 2 

omluveni (Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

Hlasování o celém usnesení (2 body usnesení): 31 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

Usnesení k předloze 4.1.5 

2299/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova – pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

2. ukládá Radě města Přerova projednat podmínky úplatného převodu s přihlédnutím 

k plánu udržitelné mobility a Adaptační strategii města Přerova. 
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Primátor Ing. Měřínský otevřel rozpravu k bodu 3.2 Informace o činnosti Rady města Přerova        

od 19. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů. 

 

 

Mgr. Kouba: 

 Informace – pracovní skupina pro hledání nových prostor knihovny. Dne 17.5. proběhlo první 

zasedání. Výsledkem je shoda na potřebnosti nových prostor a posouzení dvou nových variant              

a finanční náročnosti. První varianta je novostavba. Mapují se vhodné lokality, kde by nová 

budova mohla stát. Prověřuje se lokalita na Šířavě, Kratochvílové ulici či prostor Na Marku.  

Další variantou je rekonstrukce stávající nemovitosti. Prověřuje se možnost získání objektu na 

Palackého ulici za předpokladu směny. Není možné teď říct podmínky dotačního titulu, 

protože ještě nebyly stanoveny pro knihovny, které mají regionální funkci. 

 Informace – pracovní skupina ohledně multifunkční sportovní haly. Dne 26.5. přijala rada 

usnesení číslo 2337/63/10/2021 a 1.9. proběhlo první zasedání. Nejprve je třeba zjistit 

potřebnost haly. Budou vyhlašovat příští týden anketu mezi sportovními kluby. Jsou možné 

varianty pro 300 nebo pro 1 000 diváků a varianta jednoho či dvou kurtů. Potom se musí 

vybrat lokalita na městských pozemcích, kde by hala mohla stát a zajistit financování. 

Poprosil zástupce klubů, aby vyslali své zástupce na tato setkání. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – rada dne 19.8. – pozemek v Čekyni – je tam napsané, že se upouští od záměru prodeje 

pozemku 608 ovocný sad a ukládá se odboru koncepce připravit změnu územního plánu pro danou 

lokalitu.  O co konkrétně jde? 

Dotaz – rada dne 19.8. – proč rada zplnomocnila zástupce statutárního města Přerova na sněm Svazu 

měst a obcí ČR. Proč zplnomocnila město Olomouc a nemáme tam vlastního zástupce? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď:  

nebude se účastnit sněmu. Přerov zmocnil město Olomouc, aby hlasovalo stejně, jak by hlasoval 

Přerov. 

 

Ing. Střelec: 

Odpověď:  

materiál inicioval on. Na konci června přívalové deště zaplavily zahrady a pozemky pod tímto 

pozemkem. Je to jediný pozemek, který vlastní město Přerov, kde může být do budoucna vybudovaný 

záchytný bod, aby se pozemky dál nezaplavovaly. Navrhl revokovat usnesení rady, aby se tento 

pozemek neprodával a zůstal v majetku města Přerova a sloužil k zadržení přívalových dešťů. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Hlasování o usnesení pana Horkého (Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města 

Přerova podrobněji se zabývat žádostí spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se stavbou 

na pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova s cílem dosažení smíru v dané lokalitě): 17 pro, 14 se 

zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. 

František Jan Hrabina). 

 

 

 

2293/20/3/2021 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města 

Přerova podrobněji se zabývat žádostí spol. WARIDELTA reality s.r.o., o vydání souhlasu se stavbou             

na pozemku p.č. 508/2 v k.ú. Lověšice u Přerova s cílem dosažení smíru v dané lokalitě. 
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2294/20/3/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od 19. zasedání Zastupitelstva, 

informace z výborů 

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

(64. schůze Rady města Přerova konané dne 10.6.2021, 65. schůze Rady města Přerova konané dne 

24.6.2021, 66. schůze Rady města Přerova konané dne 15.7.2021, 67. schůze Rady města Přerova 

konané dne 3.8.2021 a 68. schůze Rady města Přerova konané dne 19.8.2021). 

 

 

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský),          

1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

Přerova. 

 

2295/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci                    

z vlastnictví statutárního města Přerov - bytové jednotky č. 2641/17                 

v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  2487/10 v k.ú. Přerov 

(Purkyňova 2) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod bytové jednotky č. 2641/17 v budově bytový dům č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/10 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

(Purkyňova 2) o výměře 75,17 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných 

částech domu č.p. 2641, č.p. 2642, č.p. 2643, č.p. 2644, příslušném k části obce Přerov I-Město,         

na pozemku p.č. 2487/10 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/10 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov      

ve výši id. 742/30692 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 

nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

 

2296/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci                  

z vlastnictví statutárního města Přerova – bytové jednotky č. 2632/13              

v budově bytový dům č.p. 2632, 2633, příslušné k části obce Přerov                 

I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. Gen. 

Janouška 14) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání:  

 

 



15 

 

VARIANTA I. 

neschvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č.  2632/13 v budově 

bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. 

Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří   

v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

VARIANTA II. 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – úplatný převod bytové jednotky č.  2632/13 v budově 

bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19          

v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2632, č.p. 2633, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2487/19 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2487/19 zast. pl. a nádvoří    

v k.ú. Přerov ve výši id. 1309/18131 z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Ing. arch. Horký: 

Jsou obecně proti prodejům bytových jednotek z majetku města, zvláště když je v důvodové zprávě 

uvedeno, že prodej bytové jednotky je pro město značně nevýhodný.  

Dal protinávrh: 

Varianta I. neschvaluje. 

 

 

Hlasování o variantě I. (protinávrh pana Horkého): 14 pro, 4 proti, 14 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. 

Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

Hlasování o variantě II: 18 pro, 10 proti, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

 

2297/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci                     

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 786 v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 786 orná půda o celkové výměře 2.729 m2 v k.ú. Kozlovice u Př. z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví T*** M*** 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 

nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 
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2298/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci                 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 291/7 v k.ú. 

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

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

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 291/7 orná půda 

o celkové výměře 1.148 m2 v k.ú. Předmostí do vlastnictví statutárního města Přerov                

z podílového spoluvlastnictví V*** G*** (podíl id. ¼), M***K*** (podíl id. ¼) a Mgr. E*** 

S*** (podíl id. ½).  

 

2. neschvaluje rozhodnout rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo          

k pozemku p.č. 291/7 orná půda o celkové výměře 1.148 m2 v k.ú. Předmostí z podílového 

spoluvlastnictví V*** G*** (podíl id. ¼), M*** K*** (podíl id. ¼) a Mgr. E*** S*** (podíl 

id. ½).  

 

 

Pan Zácha: 

Požádal o opravu formulace v bodě 2 usnesení – formulaci „neschvaluje rozhodnout“ změnit              

na „rozhodlo“. 

 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 29 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

Diskuse k tomuto materiálu byla otevřena v bodu 3 (strana 10, 11 a 12 zápisu) 

2299/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

statutárního města Přerova - pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov. 

 

2. ukládá Radě města Přerova projednat podmínky úplatného převodu s přihlédnutím k plánu 

udržitelné mobility a Adaptační strategii města Přerova. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého (rozšíření o bod 2 usnesení): 21 pro, 11 se zdrželo, 2 

omluveni (Mgr. Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

Hlasování o celém usnesení (2 body usnesení): 31 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 
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2300/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 248/1 a p.č. 248/2 vše v 

k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

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

zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků 

p.č. 248/1 a p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí ze spoluvlastnictví pana Ing. L*** Z*** (vlastník 

id. ½), bytem *** a pana Z*** Z*** (vlastník id. ½), bytem ***, do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

2 rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 248/1        

a p.č. 248/2 vše v k.ú. Předmostí ve spoluvlastnictví pana Ing. L*** Z*** (vlastník id. ½), 

bytem *** a pana Z*** Z*** (vlastník id. ½), bytem ***.  

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

 

2301/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku p.č. 805, podílu 

id. 2/16 pozemku  p. č. 806 a podílu id. 2/16 pozemku  p. č. 717, vše v k.ú. 

Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

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

zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – podílu        

o velikosti id. ½ pozemku p.č. 805, podílu o velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 806 a podílu         

o velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní L*** 

V***, bytem ***, Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov, do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. ½ 

pozemku p.č. 805, podílu o velikosti id. 2/16 pozemku p.č. 806 a podílu o velikosti id. 2/16 

pozemku p.č. 717, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní L*** V***, bytem ***, 

Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 

nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 
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2302/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci                 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov, 

na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 

6610/1 v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví paní M*** B***, bytem *** Přerov I-Město, 750 02 

Přerov (podíl id. ½) a paní E*** P***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov (podíl id. 

½) do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k nemovité věci – pozemku 

p.č. 6610/1 v k.ú. Přerov ve spoluvlastnictví paní M*** B***, bytem ***, Přerov I-Město, 

750 02 Přerov (podíl id. ½) a paní E*** P***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

(podíl id. ½).  

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 

nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

 

2303/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě          

o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005        

č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 s ohledem na 

plánovanou směnu majetku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí (dle usnesení vlády ze dne 17.8.2005     

č. 1010) a zřízení věcného břemene ze dne 22.3.2007 uzavřené mezi Českou republikou - Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových (jako převodcem) a statutárním městem Přerov (jako 

nabyvatelem), kdy předmětem byl bezúplatný převod nemovitých věcí - p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, 

součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015, adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je 

stavba bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ostatní plocha, p.č. 1253/1 ostatní plocha, p.č. 1253/2 zast. pl.          

a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046, adminis., p.č. 1253/3 ostatní plocha a stavby 

Přerov I-Město, č.p. 357, adminis. vše v k.ú. Přerov. Dodatkem se zkracuje doba, po kterou se 

nabyvatel zavázal využívat převáděné nemovité věci za účelem výkonu veřejné správy a s tím 

souvisejících podmínek. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen 

(Ing. František Jan Hrabina). 
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2304/20/4/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do 

majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 228/16, 228/17, 228/18, 

229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. Lověšice u 

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1 neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí – pozemků 

p.č. 228/16, 228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. 

Lověšice u Přerova z vlastnictví ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, do majetku statutárního města Přerova. 

 

2 rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 228/16, 

228/17, 228/18, 229/5, 229/11, 229/14, 229/15, 231/8, 231/9, 231/10 vše v k.ú. Lověšice          

u Přerova ve vlastnictví ČSAD Ostrava a.s., Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen 

(Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

2305/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 217, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná          

k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 217 zast. pl.          

a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 1746, příslušná k části obce Přerov 

I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 22) z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví společnosti 

Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Osmek 1129/6, IČ 10667661 za nabídnutou kupní cenu 

ve výběrovém řízení ve výši 2.510.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně             

z přidané hodnoty. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský), 1 nepřítomen (Ing. František Jan Hrabina). 

 

 

 

2306/20/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2011 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/1 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                  

do vlastnictví pana R*** U***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.400,-Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z 

přidané hodnoty.  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "a" zast. pl. o výměře 18 m2        

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní Z***F*** za kupní 

cenu dle znaleckého posudku ve výši 7.200,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno     

od daně z přidané hodnoty.  

 

3. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/2 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                   

do společného jmění manželů R*** D*** a M*** D*** za kupní cenu dle znaleckého 

posudku ve výši 8.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané 

hodnoty.  

 

4. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "b" zast. pl. o výměře 16 m2      

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů D***P*** 

a B*** P***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.400,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

5. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/3 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova                  

do společného jmění manželů L*** L*** a V*** L***za kupní cenu dle znaleckého posudku 

ve výši 4.800,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

6. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako pozemek p.č. 2011/4 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 13 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví S*** K***za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 5.200,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

7. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2011 ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Přerov 

označeného dle geometrického plánu č. 7314-38/2021 jako díl "c" zast. pl. o výměře 68 m2       

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů P*** 

M***a P*** M*** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 27.200,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

8. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 2011 ost.pl., ost. 

komunikace o celkové výměře 168 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov    

do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek pro dům - objekt patrových garáží                    

na Tománkově ulici v Přerově, se sídlem Přerov I-Město, Tománkova 3464/4, IČ 27802612.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský), 1 nepřítomen 

(Ing. František Jan Hrabina). 
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Na zasedání zastupitelstva se dostavil Ing. František Jan Hrabina v 15.45 hodin – je přítomno 33 

zastupitelů. 

 

 

2307/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 221, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k části 

obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 221 zast. pl.          

a nádvoří o výměře 233 m2, jehož součástí je stavba k bydlení č.p. 882, příslušná k části obce Přerov   

I-Město, v k.ú. Přerov (Jateční 26) z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění 

manželů Ing. A*** F*** a Mgr. M*** F*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 

3.050.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz, zda odkoupení objektu bylo nabídnuto stávajícím nájemcům? 

Konstatoval, že ačkoli to není nelegální, firma nabídne 5 milionů a předseda představenstva téže firmy 

nabídne o 3 miliony méně, firma pak odstoupí, tak je to přinejmenším nemorální. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bylo vyhlášeno standardní výběrové řízení, do kterého se mohl přihlásit každý. Neví, jakým jiným 

způsobem prodat než tímto nejtransparentnějším způsobem. Hodnocení, co je morální a co nemorální, 

je věc každého, jestli chce tu nemovitost koupit nebo ne. Příležitost měl každý. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 11 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2308/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - 

pozemku p.č. 239, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., 

příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (bývalá trafostanice       

Na Marku) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje neschvaluje úplatný převod pozemku p.č. 239 

zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p./č.e., 

příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov                  

do společného jmění manželů H. a M.J., za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 

602.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

Diskuse: 

Mgr. Galová: 

Požádala o přehodnocení návrhu na usnesení. Přesto, že odbor majetku eviduje tento majetek jako  

zbytný, tak by nebyl zbytný pro Kulturní a informační služby města Přerova. Se souhlasem vedení 
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KISu by rádi tu nemovitost provozovali pro potřeby zázemí nejen Hudebního léta na hradbách, ale asi 

30 hudebních akcí ročně, hodových aktivit a dalších. 

Sama již mohla v orgánech města iniciovat tento postup, ale někdy si člověk ty věci uvědomí 

v souvislostech později. 

Dala protinávrh: 

neschválit úplatný převod pozemku … 

 

p. Ondrůj: 

Komise doporučila radě města zabývat se možností vybudovat tam zázemí pro účinkující. 

 

p. Zácha: 

Zastupitelstvo v dubnu roku 2020 schválilo majetek jako zbytný. Na základě toho usnesení odbor 

majetku konal. 

Neví, jak bude finančně náročné přebudovat na zázemí pro kulturní akce. 

Dal k zamyšlení, pokud si majetek necháme a převedeme KISu, aby se na dalším rozvoji objektu 

podílel nadační fond Blues nad Bečvou, protože spoluorganizuje koncerty.  

 

 

Hlasování o protinávrhu paní Galové: 22 pro, 2 proti, 9 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub 

Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2309/20/4/2021 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby                                    

č. MMPr/SML/1065/2014, kterou uzavřely statutární město Přerov                  

a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 22.10.2014 a uzavření dodatku č. 1 

ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. MMPr/SML/1074/2014, kterou 

uzavřely statutární město Přerov a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s. dne 

22.10.2014  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby č. MMPr/SML/1065/2014, 

kterou dne 22.10.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.6.2018, uzavřely statutární město 

Přerov jako vlastník pozemků a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem 

Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebník, na jejímž základě 

statutární město Přerov zřídilo spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. k pozemkům p.č. 3343/1, 

p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov, právo 

stavby dle ust. § 1240 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů, jehož obsahem je právo spolku TK PRECHEZA Přerov z.s. mít na pozemcích 

stavbu s názvem „Hala na TK-COURTSOL v areálu TK PRECHEZA Přerov“ dle projektové 

dokumentace P 7-13 zpracované společností AKTÉ projekt s.r.o., IČ 26960834, se sídlem 

Kollárova 629/14, 767 01 Kroměříž, s tím, že právo stavby bylo zřízeno na dobu 7 let ode dne 

právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí (tj. do 22.10.2021) a úplatně za 

celkovou úplatu ve výši 737.430,- Kč včetně DPH. Dodatkem č. 2 ke smlouvě o zřízení práva 

stavby se doba trvání práva stavby prodlužuje ve smyslu ust. § 1245 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o 2 roky na dobu 9 let ode dne právních 

účinků vkladu práva stavby do veřejného seznamu na základě smlouvy (tj. do 22.10.2023),      

s tím, že stavebník se zavazuje zaplatit vlastníkovi za dobu trvání práva stavby od 23.10.2021 

do 22.10.2023 (tj. za dobu 2 let, o kterou se trvání práva stavby prodlužuje), celkovou úplatu 
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včetně DPH (21%) ve výši 310.002,- Kč, jejíž výše byla stanovena na základě znaleckého 

posudku č. 27/2021, který vyhotovil znalec *** dne 10.8.2021.  

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 

MMPr/SML/1074/2014, kterou dne 22.10.2014 uzavřely statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající a spolek TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 22826611, se sídlem Kosmákova 

3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako budoucí kupující na převod částí pozemků p.č. 

3343/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 80 m2, p.č. 3344/3 (ostatní plocha) o výměře cca   

30 m2, p.č. 3344/4 (vodní plocha) o výměře cca 30 m2, p.č. 3345/2 (ostatní plocha) o výměře 

cca 430 m2, p.č. 3345/14 (ostatní plocha) o výměře cca 2 100 m2 a p.č. 3345/16 (trvalý travní 

porost) o výměře cca 170 m2, vše v k.ú. Přerov. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní se smlouva o smlouvě budoucí kupní mění tak, že: 

  

a) v čl. I. smlouvy se doplňuje nový odst. 4. ve znění: 

  

„4. Smluvní strany se zavazují, že na základě výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní 

smlouvy ze dne 12.5.2017, která byla budoucímu kupujícímu doručena dne 17.5.2021, uzavřou 

kupní smlouvu nejpozději dne 22.7.2023.“ 

  

b) stávající čl. I. odst. 4. smlouvy se nově označuje jako čl. I. odst. 5. smlouvy, 

  

c) znění čl. III. odst. 1 bodu 1. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje způsob 

stanovení kupní ceny za předmět převodu jako jednu z podstatných náležitostí kupní smlouvy, 

se nahrazuje textem: 

  

„kupní cena za předmět převodu se stanoví dohodou smluvních stran ve výši 1.770.330,- Kč, 

jejíž výše odpovídá znaleckému posudku č. 2021/39, který vyhotovil znalec Ing. C.H. dne 

3.5.2021 na stanovení ceny předmětu převodu v místě a čase obvyklé, s tím, že pokud bude 

dodání pozemků podléhat dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané 

hodnoty v platné sazbě daně“ 

  

d) znění čl. IV. odst. 1. a 2. smlouvy o smlouvě budoucí kupní, které upravuje postup 

smluvních stran a sankce v případě nesplnění povinnosti smluvních stran uzavřít kupní 

smlouvu, se nahrazuje textem: 

  

„1. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této 

smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna žádat soud, aby určil obsah kupní smlouvy 

uvedené v čl. III. této smlouvy. 

  

2. V případě, že jakákoli ze smluvních stran nesplní závazek uvedený v čl. I. odst. 4. této 

smlouvy, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: 

pětsettisíckorunčeských). Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody. 

Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy, a to do 10 (deseti) dnů ode dne jejího 

doručení.“  

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 
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2310/20/4/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 3443/28 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3443/28 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

pana ***, bytem ***, Přerov I-Město, 750 02 Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou, 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 9.500,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno           

od DPH. Součástí ujednání kupní smlouvy je i jednorázová úhrada za užívání pozemku bez právního 

důvodu za dobu tří 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, ve výši 855,- Kč/rok (tj. 45,- Kč/m2/rok).  

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2311/20/4/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 1205/1 v k.ú. Žeravice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1205/1 orná půda dle geometrického plánu č. 641-

131/2021 označené novým p.č. 1205/4 o výměře 450 m2 v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů M*** a M*** P***, bytem *** za kupní cenu 135.000,- Kč, 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH - cena v místě a čase obvyklá.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2312/20/4/2021 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemků p.č. 4672/13 v k.ú. Přerov a p.č. 273/3 v k.ú. Čekyně  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4672/13 

ostatní plocha o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví ***Z*** M***, *** a pozemku p.č. 273/3 

ostatní plocha o výměře 42 m2 v k.ú. Čekyně z podílového spoluvlastnictví – *** Z*** M***, ***        

a D*** M***, bytem *** k id ½ a ***Z*** M***, bytem *** k id ½ do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 
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2313/20/4/2021 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - pozemků 

p.č. 7204, p.č. 7219, p.č. 7257 v k.ú. Přerov, p.č. 1305/2 v k.ú. Henčlov, p.č. 

2604/1 a p.č. 2604/3 v k.ú. Troubky nad Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 7204 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, pozemku p.č. 7219 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3855 m2, pozemku p.č. 7257 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 1305/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku p.č. 2604/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 2265 m2, pozemku p.č. 2604/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 734 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,    

128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

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

pozemku p.č. 7204 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1305 m2, pozemku p.č. 7219 

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3855 m2, pozemku p.č. 7257 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 206 m2 v k.ú. Přerov, pozemku p.č. 1305/2 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 871 m2 v k.ú. Henčlov, pozemku p.č. 2604/1 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 2265 m2, pozemku p.č. 2604/3 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 734 m2 v k.ú. Troubky nad Bečvou, ve vlastnictví ČR, s příslušností 

hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,   

128 00 Praha 2 - Nové Město, za těchto 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 5 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 260.900,- 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 tohoto článku ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité věci tvořící 

převáděný majetek. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 

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

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

smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

 

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

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

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

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

smluvní pokuty. 

 

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

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

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

mu bude doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

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

převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto závazku nabyvatele 

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

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

k zaplacení smluvní pokuty. 

 

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

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

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

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

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

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

smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit 

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

odstoupení. 

 

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

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

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

účinnosti odstoupení.  

 

 

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

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

II. odst. 2 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 5 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: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 
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2314/20/4/2021 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 

5176/48 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 – pozemku 

p.č. 5176/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88 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 – pozemku 

p.č. 5176/48 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 88 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: 32 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2315/20/4/2021 Dodatek ke smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání veřejných 

zakázek, souhlas s odstraněním stavby na pozemku p.č. 15/3 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a centralizovaném zadávání 

veřejných zakázek uzavřené dne 11.02.2021 mezi statutárním městem Přerov a Ředitelstvím 

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

se mění předmět plnění, když ze stavebního objektu S0 119 - MO komunikace ul. Na 

Trávníčku p.č. 1490, k.ú. Dluhonice a SO 120 – MO komunikace na p.č.1499, k.ú. Dluhonice 

byla v dokumentaci pro stavební povolení vyčleněna kanalizace místních komunikací jako 

samostatný objekt, který je nazván SO 121 Odvodnění komunikací. 

 

2. uděluje souhlas s odstraněním stavby bez čp/če, obč. vybavení, která je součástí pozemku p.č. 

15/3 v k.ú. Dluhonice Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 

145 05 Praha 4 v souvislosti s realizací stavby "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov", 

jejímž je investorem. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 
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2316/20/4/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerova k podílu id. ½ pozemku p.č. 590/7 v k.ú. 

Předmostí prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva dle ust. 

§101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů      

k podílu id. ½ pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. 

Předmostí, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu       

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné     

z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2317/20/4/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch 

statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 273/1 a p.č 622/1 oba v k.ú. 

Čekyně prominutím povinností (dluhu) osobám povinným z předkupního 

práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje jménem statutárního města Přerova, jako 

osoby oprávněné z předkupního práva, prominutí povinností, které jsou obsahem předkupního práva 

dle ust. §101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů k pozemkům p.č. 273/1 ostatní plocha o výměře 400 m2 a p.č. 622/1 zahrada o výměře       

901 m2 oba v k.ú. Čekyně *** Z*** M***, *** a D*** M***, *** k id ½ a *** Z*** R***, *** k id 

½, jako osobám povinným z předkupního práva.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2318/20/4/2021 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2269/19/3/2021 

přijatého dne 07.07.2021, které nově zní takto: schválit 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 06.09.2021 v částce 507.769,00 Kč za panem Š*** L***, 

bývalým nájemcem bytu v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město.  

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Pouze z důvodu technických komplikací se softwarem, kdy byla vygenerovaná částka o polovinu 

vyšší, se tento materiál předkládá znovu. Původní částka byla 900 tisíc. Finanční výbor materiál 

doporučil ke schválení. 
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Hlasování: 24 pro, 4 proti, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský). 

 

 

 

 

4.7.2  Vzdání se práva na vymáhání a odpis promlčené pohledávky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

 

schvaluje vzdání se práva vymáhání pohledávky z důvodu promlčení a její odpis v částce 223.069,- 

Kč za paní V.K., bývalou nájemkyní bytu  v objektu k bydlení č.p. 2698, příslušném k části obce 

Přerov I – Město, a bytu  v objektu k bydlení č.p. 1828, příslušném k části obce Přerov I – Město. 

 

 

 

Stažení předlohy oznámil primátor v úvodu zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:18 – 16:34 hodin. 

 

 

 

 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

2319/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Je to standardní materiál. Největší diskuse na výboru byla ohledně zapojení peněz na TGM 16. 

Členové výboru porozuměli, co jim paní náměstkyně vysvětlovala a akceptovali to. Materiál byl 

doporučen jako celek ke schválení. Dále se tam vrací některé peníze z předfinancovaných akcí do 

rezervy na nerozpočtované výdaje. Myslí si, že zatím se hospodaří rozumně.  

Tento materiál byl doporučen ke schválení. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pokud si projdou textová vyjádření, nejdelší komentář je u největší investice, a to rekonstrukce objektu 

TGM 16 na sídlo magistrátu, kde se v textu uvádí, že smluvní náklady rekonstrukce mají být          

157,3 mil. Kč včetně DPH. V rozpočtu je 166 mil. Kč. Nicméně dále v několika bodech je, že se do 

rezervy na rekonstrukci TGM 16 převádí tu 17, tu 25 mil. Kč. To je dalších 42 mil. Kč. 
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Dotaz – je ta rezerva rozdělena na jednotlivé akce nebo není? Když to sečte, je to 208 mil. Kč 

momentálně vyhrazených na rekonstrukci TGM 16.  

Když prolistuje materiály zastupitelstva dále, tak v adaptační strategii čte, že na TGM 16 má jít 230 

mil. Kč.  

Kolik peněz se tedy budeme snažit nachystat na TGM 16? 

 

Ing. Mazochová: 

V těchto rozpočtových opatřeních dáváme do rezervy účelově vyčleněné finance na TGM 16. 

Konečnou cenu budou znát až po vysoutěžení. Už to řekli několikrát, pokud to bude abnormálně 

vysoká cena, vrátí se k projektu. Budou se snažit hledat úspory v rekonstrukci. Nelze očekávat, že se 

zrekonstruuje budova za současné ceny. 

 

Mgr. Kouba: 

Adaptační strategie není dokument, který by určoval cenu rekonstrukce budovy. Pokud tam částka je, 

může to být záměna za pavilon G, který stojí 232 mil. Kč, nebo ta částka není detailně zpracovaná. 

Domnívá se, že strategie neurčuje položkový rozpočet rekonstrukce TGM 16. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď na otázku – částka je tak velká, jakou schválí zastupitelstvo.  

 

Mgr. Galeta: 

Kriticky zmínil zapojení dividendy ze společnosti Teplo ve výši 100 mil. Kč. Investory projektu 

rekonstrukce TGM se stávají především odběratelé tepla. Vidí to jako velkou nespravedlnost mezi 

lidmi, kteří ve městě bydlí a odebírají centrálně teplo. 

Je 100 mil. Kč úměrný zisk? Je to nemorálně vysoký zisk. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Podruhé je zde hovořeno o morálce. 

Město si vzalo dividendy ze společnosti Teplo a záleží na zastupitelstvu, jakým způsobem zapojí tuto 

dividendu. Pokud by ji zapojili do jiné investiční akce, tak na rekonstrukci budovy TGM 16 musí vzít 

peníze z jiné kapitoly, nicméně ten balík peněz, se kterým město hospodaří je konečný a rozhodně by 

se ty peníze potom někde nedostávaly, nebo by se muselo řešit jiným způsobem. To zjednodušení 

musí odmítnout. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je dobře, že na jednání zastupitelstva se dostává morálka a budou jednat morálně. 

Pokud v adaptační strategii je 230 mil. Kč, to neurčuje, kolik ten objekt bude skutečně stát, nicméně je 

zarážející ten rozdíl mezi tím, co je deklarované. Částka 60 mil. Kč je moc peněz. 

Vede ho to k tomu, že je tušení, že se nevejdou do 200 mil. Kč a neříká se to na rovinu. To ho mrzí. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bylo zodpovězeno, že konečnou částku se doví až po vysoutěžení. Nějakou průběžnou částku se doví 

ve chvíli, kdy bude hotový projekt rekonstrukce. 

V této chvíli jsou všechny částky, které se toho týkají spekulace. Reálná částka, kterou mají, je pouze 

ta, která byla řečena v soutěži na zhotovitele projektu ve výši 170 mil. Kč. To je jediná částka, kterou 

v této chvíli mají. 

Myslí si, že jako zastupitelé by se měli chovat morálně, a ne o tom mluvit. 

 

Ingr. Vrána: 

Teplo je obchodní společnost. Smyslem obchodní společnosti je generovat zisk.  

Teplo nainvestovalo za posledních 20 let stovky milionů do rozvodů, které jsou v této chvíli komplet 

opraveny. 

K ceně tepla - uzavřeli tak výhodnou cenu s dodavatelem tepla, že jsou ve srovnatelných městech třetí 

nejlepší v republice.  
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Teplo neprodukuje zisk 100 mil. Kč. To jsou naakumulované peníze za posledních 20 let. Jsou to 

městské peníze. Město jako vlastník si vyplácí dividendu, která vznikala léta. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský). 

 

 

 

 

2320/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

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

 

 

Diskuse: 

Ing. Navrátil: 

Se silničním správním úřadem Olomouckého kraje, který rozhoduje o silnici I. třídy se dohodli            

na konečné podobě okružní křižovatky na ulici Durychova, Tovární, Gen. Štefánika. Projektuje se 

průpich II etapa, na tomto místě vznikne okružní křižovatka. Baví se o horizontu, když bude optimista, 

pěti až šesti let. Tohle je dočasné řešení. Vědí, že křižovatka je problematická. Studie ukázala, že se 

tam okružní křižovatka vejde. Baví se o částce 1 mil. Kč. Podobné řešení vzniklo třeba u Galerie 

Přerov.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Pochválil za úsporu 500 tis. Kč. Dalších 500 tis. Kč bylo přihozeno z jiné položky. 

Na výboru vyvstala otázka, kdo je vlastníkem komunikace. Předpokládá, že tato situace je vyřešena. 

Na výboru zaznívaly dotazy ohledně ceny a co za to bude přímo zhotoveno, což se teď dověděl.  

Nemá problém materiál podpořit stejně jako Finanční výbor. 

 

p. Pospíšilík: 

Dotaz – porovnával někdo průchodnost té komunikace v návaznosti na přechod? 

Na třídě 17. listopadu vidí několik přechodů a kruhových objezdů za sebou, což blokuje průjezd 

komunikací. Nebude kruhový objezd blokovat křižovatku a celý průjezd? 

Jaké je vyhodnocení? 

 

Ing. Navrátil: 

Přechod zůstává na stejném místě jako je, na místní komunikaci na Gen. Štefánika žádné přechody 

nevznikají. Také z ulice Tovární na Gen. Štefánika na 5547 je přímo by-pass, který ještě urychlí tu 

dopravu. 

Myslí si, že to bude fungovat podstatně lépe než nyní. 

 

Ing. arch. Horký: 

Tato křižovatka je průsečíkem místní komunikace Gen. Štefánika. To je jedno rameno krajské 

komunikace ulice Tovární. Dvě ramena má tam komunikace I/55. Dvě ramena ŘSD. My tady z celé té 

komunikace máme ¼ v té křižovatce. Celé to platí město Přerov, protože nikdo z vyšších orgánů není 

ochoten řešit dopravu. Město to bude nejen budovat, ale i udržovat do doby, než se udělá kompletní 

průpich a dálnice. 

Dotaz – jestli pan primátor už využil svého telefonního čísla na pana premiéra a jestli s ním nezkusil 

vyřešit, aby to bylo součástí investice ŘSD. 
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Je mu líto, že při dopravních řešeních se nemyslí i na cyklisty a chodce, kteří na té souběžné 

komunikaci kolem zahrádek do Lověšic poměrně dost nebezpečně naskakují do křižovatky                   

a evidentně budou naskakovat i nadále. Kolizních situací tam pravděpodobně neubude. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Telefonní číslo na pana premiéra nikdy nevyužil, ani v souvislosti s přestavbou této křižovatky. 

Město Přerov je snad jediné, kdo má zájem na tom, abychom tu situaci řešili. Křižovatka je 

nebezpečná a je na nás zastupitelích, jestli chceme, aby ten provoz byl bezpečnější.  

Domnívá se, že je dobře tento návrh podpořit, protože dopravu v tom místě zklidňuje a křižovatku 

bude daleko bezpečnější. 

Pokud by zamýšleli do toho zapojit cyklisty, budovat nové přechody, tak nikdy tu křižovatku 

nezměníme a křižovatka bude trvale taková jaká je. 

Mají rozhodnout, jestli podpoří tento návrh, byť ne naprosto dokonalý, ale který povede k tomu,          

že křižovatka bude bezpečnější, nebo tady budou mluvit, jak potřebují podpořit cyklisty a chodce         

a křižovatka se nikdy nezmění. 

 

p. Zácha: 

Kraj má zájem, a ten projevil na jednáních, které vede město Přerov a krajský úřad, protože pan kolega 

Navrátil přišel po konzultaci s úředníky a Policií ČR s relativně levným řešením, jak udělat křižovatku 

bezpečnější. Mají pozitivní reakce a zkušenost, že tímto způsobem v menším rozsahu se udělala 

křižovatka na ulici Šířava. 

I kraj se snaží být nápomocen městu Přerovu a spolupracuje na této akci. 

 

Ing. arch. Horký: 

Neříká, že udělat okružní křižovatku dopravním značením je špatně. Je špatně, že od začátku se 

nemyslí na všechny druhy dopravy, a to se prolíná celým funkčním obdobím pana Navrátila při práci 

na dopravních stavbách především pro automobily. 

 

Ing. Navrátil: 

Jde o dočasné řešení po dobu cca pěti let. Potom v II. etapě průpichu bude napojení pro cyklisty. 

Kdybychom už teď napojovali cyklisty, pravděpodobně se na tom bude pracovat další rok a nebude to 

stát 1 milion, ale třeba 4 miliony korun. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2321/20/5/2021 Rozpočtové opatření č. 12, 13, 14 a 15 - dodatek č. 2 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora a Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazného ukazatele dle 

důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 



33 

 

2322/20/5/2021 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení č. 534/14/4/2020 bod 2. ze 14. zasedání konaného dne 24.08.2020, 

 

2. schvaluje uzavření Dohody o ukončení zástavní smlouvy k nemovitostem mezi statutárním 

městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, 

Vinohrady, 120 00  Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 1, 

 

3. schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k nemovitostem mezi statutárním městem Přerov            

a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 

Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 2, 

 

4. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zvýhodněném úvěru ze dne 24.05.2021 mezi 

statutárním městem Přerov a Státním fondem podpory investic, se sídlem Vinohradská 

1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ 70856788, dle přílohy č. 3. 

 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál projednávali na Finančním výboru. Materiál, ač složitě nazván, tak se jedná se o technickou 

změnu, kdy vyhovujeme katastru Olomouckého kraje, protože chtěl bližší specifikaci. Trošku se to 

zdrželo, ale materiál je důležitý, aby dosáhli na 5 mil. Kč, o které nám jde. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

2323/20/5/2021 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků ve výši 100 mil. Kč   

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje krátkodobé nákupy a následné prodeje produktů 

peněžního trhu v max. celkové výši 100 mil. Kč vyčleněných v rozpočtu statutárního města Přerova    

na financování akce nad 500 tis. Kč "Přerov, nám TGM 16 - stavební úpravy", a to nejdéle do doby 

splatnosti výdajů spojených s realizací této akce. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V důvodové zprávě se píše, že o zhodnocování bude informovaná rada města, je to poměrně velká 

částka, jestli by paní Mazochová mohla zastupitele informovat třeba na konci roku, jak se daří 

zhodnocovat. 

Dotaz – proč právě 100 mil. Kč, když na akce je momentálně alokováno 208 mil. Kč? Proč ne víc? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď – je to 100 mil. Kč, které dostali z Tepla jako dividendu. Nechtějí, aby peníze ležely na účtu, 

tak žádají o to, aby mohli zhodnocovat tyto produkty, jako zhodnocují ostatní volné finanční 

prostředky. Předpokládá, že strategie bude konzervativní, že je nevloží nikam, kde by bylo nějaké 

riziko. Informace o zhodnocování může dostat zastupitelstvo. To není problém. 

 

JUDr. Lichnovský: 

I tento materiál podrobil Finanční výbor diskusi. Jedná se o logickou volbu, aby město postupovalo 

s péčí řádného hospodáře. Pokud se pan Horký podívá na situaci na finančním trhu, tak i ta je příznivá 

ve vývoji úrokových sazeb, tak by ty produkty mohly být v zajímavé výši. 

Pokud mluví o výši 100 mil. Kč a proč ne 200 mil. Kč – část prostředků je vázána z úvěru, který si 

město bere a bude z toho financovat, tak určitě nejde zhodnocovat peníze, které nejsou ještě 

načerpány. 

Těch 100 mil. Kč by při těch možnostech, které aktuálně jsou, mohly být zajímavé. Finanční výbor se 

jednomyslně vyjádřil v tom smyslu, že by toto zhodnocování stejně jako ostatní volné prostředky, 

které město má, mělo tímto směrem pokračovat. 

 

Ing. arch. Horký: 

Ano, 66 mil. Kč je půjčka, nicméně pořád tam ještě zbývá 42 mil. Kč, které jsou města, a pokud jsou 

ty podmínky pro zúročování tak výhodné, tak se nabízí otázka, proč ne 140 mil. Kč, proč pouze 100 

mil. Kč.  

 

Ing. Mazochová: 

Neukládají jen 100 mil. Kč, ukládají dalších 300 mil. Kč. Těch 400 mil. Kč ji připadá dostatečné na to, 

aby bylo na financování běžných potřeb a investičních akcí. 

 

p. Pospíšilík: 

Jejich klub nesouhlasí s rekonstrukcí TGM 16. 

Musí říct, že zhodnocování volných finančních prostředků je v pořádku. To podpoří. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský). 

 

 

 

 

2324/20/5/2021 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 

Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., 

Sportoviště Přerov, s. r. o. a Přerovská rozvojová, s. r. o., za rok 2020. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Podobný materiál prošel již zastupitelstvem. Nikdo z Finančního výboru k tomu neměl připomínky, 

doporučili materiál ke schválení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 
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2325/20/5/2021 Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Ing. Hana Mazochová, náměstkyně 

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominout paní V*** Š***, ***IČ: 10638539, 

penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 50 %, tj. 5.145,00 Kč z částky 10.290,00 Kč za období    

od 21.11.2019 do 09.09.2020, které bylo vyměřeno platebním výměrem dne 05.10.2020  

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento materiál podléhal velké diskusi na Finančním výboru, protože ta situace, která je tam nastíněná 

a chování dotyčné osoby nebylo úplně standardní v průběhu doby. Chápou, že COVID vystavil 

spoustu podnikatelů nezáviděníhodné situaci. Je schopen chápat, proč 50 % odpustili a 50 % chtějí, 

aby zaplatila. Většina členů výboru se s tímto úplně neztotožnila. Proto zde není kladné stanovisko. 

Myslí si, že je to pro paní poslední šance, snad se s tímto vstřícným krokem popasuje a částku zaplatí. 

 

 

Hlasování: 24 pro, 4 proti, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský). 

 

 

 

 

2326/20/5/2021 Uzavření darovací smlouvy s obcí Moravská Nová Ves 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 200 000 Kč a uzavření darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 

Moravská Nová Ves, PSČ  691 55, IČ 00283363, DIČ CZ 0028336. Darovací smlouva bude 

uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě  

6409 219  Ostatní činnost j. n. (rezerva) 347 068,9 * - 200,0 346 868,9 

5269 110  Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření 

pro krizové stavy 

0,0  + 200,0 200,0  

* 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  25 232,5 * + 200,0 25 432,5  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tuto obec vybrali z toho důvodu, že jeden ze zastupitelů města má v obci rodinu. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor se k materiálu vyjadřoval. Berou to jako symbolické gesto při objemu finančních 

prostředků, které tam jdou, jak ze státní či dobrovolné úrovně subjektů. Myslí si, že se pohybují 

v podobných úrovních jako města velikostí Přerova. Mrzí ho, že některé subjekty nepřispěly více. 

Materiál výbor doporučil ke schválení. 

 

p. Pospíšilík: 

Sdělila obec, na co finanční prostředky použije? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Mluvil se starostou obce. Nabízeli poskytnou zařízení, ale obec dává přednost finanční částce. 

Prostředky použijí na opravu obecních budov. Mají škody za desítky milionů na obecním majetku.  

 

Mgr. Netopilová: 

Nebude dávat protinávrh. Samozřejmě souhlasí s darem. Je pro ni nepochopitelné, že na základě 

emočního důvodu dáváme peníze jedné obci. Mnohem správnější by bylo rozdělit ty peníze mezi 

nejpostiženější obce. 

 

Ing. Mazochová: 

Pro ni byl důvod, proč dát peníze této vsi, že si přečetla, že sbírka je určená pro obecní majetek. Tato 

obec byla jedna z mála, která řekla, že prostředky budou pro obecní majetek. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Věří, že každý přispěl ve sbírkách. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

2327/20/6/2021 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021 - 2030 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Adaptační strategii města Přerov na změnu 

klimatu na období 2021 - 2030. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

Zpracování strategie je spolufinancováno částkou ve výši 450.000 Kč z Norských fondů. 

Požádal zástupce zpracovatele firmy ASITIS pana Jana Labohého o prezentaci základních bodů 

strategie.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Labohý bude vystupovat podle článku 7, bod 3, odstavec d). 
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Mgr. Jan Labohý, zástupce zhotovitele ASITIS, s.r.o.: 

Představil výsledky adaptační strategie formou prezentace. Změna klimatu již probíhá. Cílem strategie 

je, aby město bylo připraveno a schopno rychle reagovat. Strategie se věnovala 10 největším hrozbám, 

které se očekávají. Posoudila všech 10 ohrožených sektorů tak, jak to stanovuje Adaptační strategie 

ČR a věnovala se přizpůsobení změně klimatu a tomu, aby město ke změně klimatu nepřispívalo          

a snižovalo emise skleníkových plynů. Byly 3 velké vstupy, používali rozsáhlou datovou analýzu, 

včetně využívání družicového pozorování země, expertní analýzu. Zapojili i veřejnost včetně ankety, 

do které se zapojilo 500 obyvatel Přerova. Tři hlavní hrozby, které vyhodnotili a strategie se jim 

věnuje – vlny horka, přívalové povodně a sucho. Navrhují realizaci opatření a hlavní cíle vůči 

hrozbám. Strategie stanovuje 3 hlavní cíle. Adaptaci bude řídit řídící skupina, která se osvědčila už při 

přípravě materiálu. Koordinátorem aktivit bude odbor rozvoje s náměstkem pro životní prostředí. 

Jednotlivé projekty mají své garanty. Strategie bude mít každý rok své vyhodnocení. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je rád, že adaptační strategie vznikla. Iniciovali ji oni, zastupitelstvo to neschválilo a následně s tím 

přišel pan Kouba a zastupitelstvo to schválilo.  

Nepochopil katalog adaptačních opatření, tabulku v excelu, kdy jsou porovnávány barevnými 

sloupečky náročnosti rychlosti realizace jednotlivých opatření.  

Zajímá ho integrace strategie do každodenního chodu úřadu. Životní prostředí má v gesci pan 

primátor. Materiál představil pan Kouba. Zajímá ho, jestli každý bod, který bude zastupitelstvo nebo 

rada schvalovat bude posouzen, zda je v souladu s touto strategií.  

Studoval zápisy s norským partnerem, kdy například se navrhuje zavedení zón bez automobilů, které 

umožní snížit počet aut ve městě a signalizovat priority vedení města. Zatím nevidí žádnou aktivitu 

tímto směrem. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Věří, že město nebude přijímat žádné rozhodnutí, které by bylo v rozporu s touto aktivitou a pokud by 

se tak stalo, tak nás pan Horký na to upozorní. 

 

p. Pospíšilík: 

Je zásadním kritikem této strategie.  

Bod zabránění eroze půdy a podpoření vsakování do půdních vrstev – orná půda v Penčicích, 

Sobíškách – viděl tam tragickou erozi zemědělské půdy. Když oznámil tuto skutečnou na stavebním 

úřadu, tak je to nezajímá.  

Ani zákony neřeší ochranu orné půdy. Při vysazování stromů ve městě je problém kvůli inženýrským 

sítím.  

 

Mgr. Kouba: 

Konzultace s norským partnerem byla problematická. Jejich doporučení se týkají obecných tezí, které 

měli, ale ten důraz na mobilitu byl zjevný. Jsou rádi, že si prostudovali strategii města a dokázali 

konzultovat některé body, na které kladou důraz. Doporučení mají zapracované. Konzultace byla 

důležitá, nebyla závazná. 

Životním prostředím se zabývá pan primátor. Pan primátor ho pověřil zpracováním této adaptační 

strategie a je o všem informován a dochází na společná setkání.  

Zjistil, že pan Pospíšilík je zásadní kritik této strategie, z důvodu, že strategie neřeší zemědělskou 

půdu, přitom ta strategie chce zemědělskou půdu zachránit.  

Našli místa, kde se nové stromy ještě dají vysadit, a to i uvnitř města. 

Odmítl názor, že strategie živí organizace, které město platí. Jsou to neziskové organizace, které 

fungují na základě dotačních programů. Samotná strategie město stála necelých 50.000 Kč. 

 

Mgr. Grambličková: 

Je pro ni nepochopitelné, že město Přerov toleruje to, že technické služby si v parku zřídily parkoviště, 

ze kterého vyjíždějí vozy všeho druhu. Nejen hlukem celou oblast znečišťují. Mluví i za komisi 

životního prostředí. Ovzduší kolem parku Michalov se zhoršuje. Domnívá se, že by bylo dobré se tím 

zabývat i v souvislosti s tímto materiálem.  
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Primátor Ing. Měřínský: 

Problém, který paní Grambličková sdělila, není součástí Adaptační strategie. 

 

Ing. arch. Horký: 

Není na každém zastupiteli, aby posuzoval soulad materiálů se strategií. To je úkol a služba úřadu.  

Výsadba stromů ve městě – dnes můžeme vysadit stromy kdekoliv, jen to bude stát spoustu peněz      

na přeložkách inženýrských sítí. 

Ve strategii by mohlo být více opatření ve volné krajině, kde ta opatření stran výsadby stromů mohou 

být levnější. Město má velký nástroj při vyjednávání se zemědělci, za jakých podmínek jim 

propachtovává ornou půdu. 

 

p. Pospíšilík: 

Chtěl by vyvést všechny z omylu jedním příkladem, který je pár kilometrů od Přerova. 

55 ha zemědělské orné půdy je územním plánem vyčleněno na velkochov slepic. Na extrémně 

kopcovitém svažitém terénu nebude žádný trvalý porost po dobu 12 měsíců. Smyv té orné půdy včetně 

slepičinců poteče do potoka Říka, z Říky do Olešnice, z Olešnice do Bečvy. Prošlo to územním 

řízením bez námitek. Jenom abyste věděli, jak my tady schvalujeme v podstatě dílčí drobnosti, které 

v podstatě nemají na nic vliv, a toto v podstatě přes stavební úřad v Přerově normálně prošlo územním 

řízením.  Jestli se tam někdo ze zastupitelů byl podívat, tak by viděl, víceméně, co tam bude za hrůzu 

za pár let. Pokud to projde stavebním úřadem a bude to schváleno. Územní plán prošel, aniž by se tam 

byl nějaký úředník podívat. 

 

Mgr. Netopilová: 

Nejen adaptační strategii řeší pan Kouba, ačkoliv životní prostředí má v gesci pan primátor.  

I zelenomodrý Přerov řeší pan Kouba, který zaštiťuje od začátku ten záměr.  

Má pocit, že vedení města reaguje na potřeby životního prostředky, pokud jsou na obzoru nějaké 

dotace. Oni navrhovali mnohokrát jen za toto volební období udělat biotopové koupaliště na Laguně, 

obnovu alejí na pozemcích, které patří městu a spravuje je některé ze zemědělských družstev. 

Navrhovali změny v sekání trávy.  

Bylo pro ni šokující, když v minulých dvou letech zmizely břehové porosty kolem vinarského potoka 

v Popovicích a posléze i od Popovic k Vinarům. Předpokládá, že v gesci to má Povodí Moravy, ale 

město by mělo spolupracovat s těmito institucemi. 

Pevně doufá, že město se bude držet této strategie. 

Adaptační strategii vítá. Nemá moc důvěru v to, že město bude uvážlivě postupovat například při 

prodeji některých pozemků, ze kterých se pak stanou betonové plochy, a přitom mohly být ochráněny.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zelené střechy – na několika školách rada rozhodla vybudovat zelené střechy. Stejně tak na některých 

školách, které nejsou vhodné pro zelené střechy, chtějí solární panely. Je pochopitelné, že když jde         

o budovy škol, tak na tom participuje náměstek pro školství pan Kouba. 

Adaptační strategie – rada pověřila v říjnu 2020 pana Koubu, aby v té věci jednal. 

 

Ing. Vrána: 

Minulé volební období byl s paní Netopilovou a panem Horkým v koalici. Nepamatuje si, že by 

aktivně prosazovali projekty v rámci ekologie.  

 

Mgr. Kouba: 

Byl pověřen radou, v té souvislosti byl vytvořen modrozelený Přerov, to znamená ta webová stránka, 

která se váže k adaptační strategii. To nejsou dvě věci. To je jedna a tatáž věc. 

Úspěch je zapojení do paktu starostů a zavázání k snížení uhlíkové stopy. 

Ve strategii je psáno i o biotopu Laguna.  

Budou se zabývat i obnovením stezek i remízků, obnovením trasy z vrcholu olomouckého kopce do 

Žeravic. Je to projednáváno i se zemědělským družstvem, které má v současnosti v pachtu dané pole. 

Veřejné slyšení nebylo příliš obsazeno. Byli tam rybáři. Spousta zastupitelů tam nebyla. 

Chtějí využívat prostředky z dotací a výzev.  
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Mgr. Netopilová: 

Ohradila se proti panu Vránovi. V minulé radě měli jediného uvolněného zástupce, tím byl pan 

primátor.  

Plán udržitelné mobility je věcí Společně pro Přerov. Je to z minulého volebního období.  

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. 

Michal Symerský).  

 

 

 

 

7. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ PRO ROK 2022 

2328/20/7/2021 Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2022 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Měřínský, primátor a Mgr. Petr 

Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 takto: 

 

 Dotační program A na podporu oblasti kultury pro rok 2022 s tím,                        

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 

 Dotační program A na podporu oblasti sportu pro rok 2022 s tím,                          

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 12 500 000 Kč,  

 

 Dotační program A na podporu oblasti volného času pro rok 2022 s tím,               

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 384 600 Kč,  

 

 Dotační program A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2022 s tím,        

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 091 600 Kč, 

 

 Dotační program B na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální       

a zdravotní pro rok 2022 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí          

416 800 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2021 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační programy statutárního města Přerova 

pro rok 2022 za těchto podmínek: 

 

Dotační program A 

 žádosti budou podávány v termínu od 8. 10. 2021 do 22. 10. 2021, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   
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 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 8. 9. 2021 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště  

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu.  

 

Dotační program B 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2022 do 15. 9. 2022, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2022 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště  

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

 Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení jednomyslnou většinou.  

 

Mgr. Netopilová: 

Dala protinávrh: 

Zvýšit dotační program A na podporu oblasti kultury na 2.798.000 Kč 

 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – předpokládá, že dotace elektronicky podávat nepůjde. Bude se tisknout, je to jednodušší. 

 

Mgr. Kouba: 

Není to jednodušší. Celý rok řešili tyto problémy, přistoupili k tomu, že by pořídili administrativní 

program, který zpracovával krajské dotace, ale náklad je obrovský. Jsou na cestě k elektronickému 

podávání, ale zřejmě nestihnou jeho zavedení pro tento dotační program. Výtku vnímá. Mají způsob, 

jak příští dotační program zkusí nadefinovat. 

 

 

Hlasování o protinávrhu paní Netopilové: 12 pro, 5 proti, 14 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 omluveni 

(Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 26 pro, 7 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., 

Ing. Michal Symerský).  
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8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

2329/20/8/2021 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní rok 

2021/2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 

právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově 

a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové 

zprávy a realizované v období od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.  

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2021 

 

2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy        

v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 

určitou od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2021 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál projednal a posoudil. Myslí si, že částka je adekvátní. V materiálu je napsáno, 

že ve školce má být 24 dětí, tedy obsazenost plná. Město přispívá třetinovou částkou oproti městským 

školkám. Nevidí důvod, proč nepodpořit, pokud rodiče mají na výběr, kam své dítě dají. Tímto školky, 

které zřizuje město, nebudou trpět. 

Materiál v této výši podporuje, stejně jako Finanční výbor. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  
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2330/20/8/2021 Tělocvičná jednota Sokol Přerov-žádost o poskytnutí dotace                              

z Dotačního programu B. statutárního města Přerova pro oblast volného 

času na rok 2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8 000 Kč z dotačního programu B. statutárního města 

Přerova pro oblast volného času a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov a subjektem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, IČ: 61986364, 

se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na částečnou úhradu nákladů 

spojených s organizací akce „Sokolský běh republiky“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí 

dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova 

pro rok 2021, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 294,8* - 8,0 286,8 

3429 610 Ostatní zájmová činnost a rekreace 

(individuální dotace) 

30,0* + 8,0 38,0 

 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

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 diskutovali na Finančním výboru. Zazněly názory, že ta částka by mohla být vyšší. 

Snažil se vysvětlit, že se pohybují v rámci dotačního titulu průběžného a jeho koeficientu. Pokud by si 

sokolové požádali formou individuální dotace, tak by se o tom dalo uvažovat. Bere to jako velmi 

záslužnou činnost. Splnili všechna kritéria. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

2331/20/9/2021 Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s. - dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem 

Potravinová banka v Olomouckém kraji z.s., IČ 04463528, sídlem Řepčínská 2/39, Řepčín, 

779 00 Olomouc, jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Potravinová banka                   

v Olomouckém kraji z. s.".  

 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2021. 

 

2. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační program B 309,8 - 15,0 294,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním 

skupinám obyvatelstva 

54,0 + 15,0 69,0 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

 

 

 

Přestávka 18:05 – 18:20 hodin 

 

 

10. RŮZNÉ 

2332/20/10/2021 Poskytnutí dotace na podporu využití srážkové vody pro rok 2021 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. 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 využití srážkové vody pro rok 2021 (Program) poskytnutí 

dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené 

výši: 

  

 *** trvale bytem *** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu 

Kosmákova 2358/60, 750 02 Přerov, v k.ú. Přerov, ve výši 15 950 Kč, 

 *** trvale bytem *** na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady u rodinného domu Tyršova 

259/13, Přerov II-Předmostí, v k.ú. Předmostí, ve výši 13 500 Kč. 
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Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou 

Programu.  
 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 4 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  

 

 

 

 

2333/20/10/2021 Návrh na pojmenování ulice v Přerově, části Přerov IX-Lýsky 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje pojmenování ulice v Přerově, části Přerov       

IX-Lýsky, katastrální území Lýsky, p.č. 422,484 názvem Pod Platany. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

 

 

2334/20/10/2021 Nominace do dozorčí rady HC ZUBR Přerov, z.s. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání pověřuje Ing. Petra Měřínského jako zástupce statutárního 

města Přerov na jednání dozorčí rady spolku HC ZUBR PŘEROV z.s., IČ: 70259747, se sídlem 

Přerov, Petřivalského 5, ve všech projednávaných záležitostech. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dal protinávrh: 

Pověřit Ing. Jana Flašara, člena Finančního výboru. S nominací souhlasí. 

Chápe to jako jistou formu kontrolního orgánu, tedy opozice by zde měla být zastoupena. 

 

Mgr. Kouba: 

Jedná se o kontrolní orgán. V dozorčí radě jsou 3 členové, kteří mají právo kontrolovat chod                 

a ekonomiku klubu. Jsou tam zástupci Meopty, Zubru a města Přerova.  

Protinávrh: 

Za město chce nominovat velkého sportovce a člověka, který hokeji rozumí – pana Marka Dostála. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Kouby: 6 pro, 4 proti, 22 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. 

Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 6 pro, 5 proti, 21 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni 

(Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  
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Hlasování o předloženém usnesení: 19 pro, 1 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. 

Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

 

 

2335/20/10/2021 Cena města Přerova 2021 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání uděluje Cenu města Přerova - medaili J. A. Komenského 

těmto osobnostem: 

 

 Jaroslav Biolek 

 Lubomír Dostál 

 Ondřej Pavelka 

 Vladislav Peška 

 Bohuslav Přidal 

 Petr Sehnálek 

 Milena Vicenová 

 Ladislav Župka 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Předpokládá, že se bude hlasovat po jednotlivých jménech. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, budou hlasovat po jménech. 

 

 

Hlasování pan Biolek: 29 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, 

Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

Hlasování pan Dostál: 25 pro, 1 proti, 7 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. 

Michal Symerský).  

 

 

Hlasování pan Pavelka: 24 pro, 9 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  

 

 

Hlasování pan Peška: 27 pro, 6 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  

 

 

Hlasování pan Přidal: 30 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  

 

 

Hlasování pan Sehnálek: 24 pro, 9 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  
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Hlasování paní Vicenová: 27 pro, 6 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  

 

 

Hlasování pan Župka: 26 pro, 7 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal 

Symerský).  

 

 

 

 

2336/20/10/2021 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních                             

za I. pololetí 2021 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních                 

za I. pololetí 2021. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

U některých členů komisí je účast 40 % a nižší. Bude se to nějak řešit? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Rada města to určitě řešit nebude. Je to věc jednotlivých zastupitelských klubů. Zástupci politických 

stran by si měli řešit, jak se jejich členové účastní jednání komise. 

 

Ing. Vrána: 

Sdělil za klub ANO, že u těch členů, kde účast klesla pod úroveň 40 %, tak pokud členové docházku 

nezlepší, nahradí je. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský).  

 

 

 

 

2337/20/10/2021 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 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

 Dotaz – Jateční ulice je velmi frekventovaná, je třeba aby tam řidiči snížili rychlost. Dříve tam 

bývalo měření rychlosti a po tu dobu tam snížení rychlosti bylo patrné. Nyní se tam rychlost 

neměří, situace je tam nepřehledná  a nebezpečná. Bylo by možné tam vrátit měření rychlosti? 
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Ing. Navrátil: 

Odpověď:  

Odinstalovali přehledový radar, který měří rychlost a dělá také statistiky průjezdu těch vozidel. 

Potvrzuje, že až 52 % vozidel v té lokalitě překračovalo povolenou rychlost 30 km/hodině. Nicméně 

ten přehledový radar umístili také do ulice Komenského, kde nyní měří průjezdnost, jsou tam 

statistiky, kolik projíždí osobních a nákladních vozidel. Budou se snažit uspět v dotačním programu 

Státního fondu dopravní infrastruktury, kde by chtěli požádat o dotaci na tato měřící zařízení, která 

budou instalovat v různých částech města. 

V ulici Jateční možná přistoupí k tomu, že by instalovali retardér, který by dopravu také zpomalil. 

 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

 Dotaz – obcházení u Lidlu, obcházení budovaného kruhového objezdu. Jednala několikrát 

s panem Navrátilem, ale nic se nemění. Není pravda, že lidé, kteří tam chodí, jsou spokojeni. 

Právě naopak. Situace je tam nebezpečná, chodci a cyklisté vstupují do vozovky směrem od 

Lidlu a vůbec neví, odkud přijedou auta. V noci je tam tma, chybí semafor pro chodce. 

Několikrát jednala s dělníky firmy, aby nezužovali průchod pro chodce. Posunují mobilní plot 

tak, jak zrovna potřebují. Kolem mobilního plotu a kolem kruhového objezdu je vybudovaná 

cyklostezka, ale nad ní je nakloněný plot, který asi každou chvíli spadne. Autobus číslo 101 

téměř vůbec nejezdí podle rozpisu, autobus číslo 102 jezdí, ale to je málo pro 5 000 obyvatel 

města.  

Požádala, aby pro další podobné akce byl brán na zřetel komfort obyvatel, kteří musí každý 

den procházet. Spoléhat na autobus je nemožné. 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Žádost o zaslání bezbariérové obchozí trasy, která byla schválená pro akci v Předmostí, 

protože se domnívá, že se na to absolutně nemyslelo. Jaká je pak role radního, když nemyslí 

na dopravu bezbariérových osob. 

 Kvituje, že byla zavedena pozice koordinátora mobility na úřadě. Potřebuje město uvolněného 

radního na tuto funkci? Požádal o náplň práce koordinátora a seznam pověření pana radního      

pro porovnání. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

 Dotaz – je stanoven harmonogram svozu tříděného odpadu? Pokud se někde takový odpad 

nahromadí, je možné zavolat na technické služby a požádat o odvoz? 

 

Ing. Střelec: 

Odpověď: 

Harmonogram svozu jakéhokoliv odpadu je dán smlouvou sjednaných činností mezi městem Přerov     

a technickými službami. Plasty se vyváží dvakrát týdně, papír jeden a půl krát týdně, sklo a kov 

jedenkrát za tři týdny. V rámci svozů nelze zabezpečit individuální svozy. Je služba, která čistí 

stanoviště. 

Předpokládá, že zavedením nového systému svozu separovaného odpadu, který by měl být zahájen 

minimálně ze 100 stanovišť příštím rokem, zavedením nových a větších kontejnerů a dvou nových 

svozových vozů se ta situace zlepší. 
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Mgr. Netopilová: 

 Situace u Přerovanky – neúnosná situace s parkováním za Přerovankou u vchodů do domů. 

Lidé se nemohou dostat se svého vchodu, protože tam stojí zaparkovaná auta a město toleruje 

přestupky v této oblasti. Požádala o odpověď, jak město bude situaci s parkováním řešit. 

 Base camp – kulturní akce se konají do pozdních hodin. Obyvatelé Přerovanky si stěžují na 

neúměrnou délku programů a koncertů přes prázdniny, kdy končily po půlnoci a také na 

světlomety, které jim míří do oken v pozdní noční hodiny. Žádá o prověření. Pokud tomu tak 

je, tak v centru města citlivěji nakládat s povolováním akcí.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď:  

Povolování akcí je v kompetenci zastupitelstva města. Zastupitelé schvalují vyhlášku, která povoluje 

organizátorům porušit noční klid. Pokud dochází k přestupkům v rámci hlukové vyhlášky, tak občané 

mají možnost volat městskou policii, aby zakročila. 

Odpověď:  

Špatné parkování – občané mají možnost zavolat městskou policii. Ke změně parkovacího systému     

za Přerovankou – bylo tam vyhrazené parkování, to bylo zrušeno. Není z jeho podhledu žádný důvod, 

aby tam vyhrazené parkování bylo. Stejně tak na ulici Palackého za samoobsluhou, kde bylo zrušeno 

vyhrazené parkování. Z jeho pohledu každý občan má právo parkovat na území města. Není důvod, 

aby byla privilegovaná skupina občanů, která má vyhrazené parkování. 

 

 

 

 

MUDr. Slováček: 

 Poslední schůze výboru pro místní části – pan Boráň, předseda výboru místní části Dluhonice 

seznámil se situací v Dluhonicích. Údajně se obracel na město a bylo mu řečeno, že město mu 

nemůže pomoci. V ulici U rozvodny má SŽDC v plánu vybudovat nadchod přes trať. 

V harmonogramu prací ten nadchod je někdy v létě příštího roku. SŽDC bez varování přechod 

zrušilo a odkázalo na to, že lidé musí kopírovat železniční trať, jít pěšky na hlavní železniční 

přejezd, pak se podél tratě vracet zpátky do Dluhonic na autobusovou zastávku. Tato trasa čítá 

zhruba až 1,5 kilometru. Lidé přebíhají přes koleje. Dotaz, zda město nemá žádnou možnost, 

jak vstoupit do jednání se SŽDC tak, aby upravilo harmonogram prací, aby nadchod byl 

vybudován co nejdřív. 

 

 

 

Ing. Navrátil: 

Odpověď:  

Situace se řešila již v průběhu jednání výboru pro místní části. Byla skoro vyřešena. Každé ráno v 7.00 

hodin přijede vozidlo městské policie, odveze děti na autobusovou zastávku Dluhonice – náves, pak se 

vrátí. Rodiny dostanou také příspěvek na dopravu. Vše bylo řádně projednáno s rodinami, které tam 

bydlí. Byl u toho i pan Boráň. Situace je vyřešena. 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Dotaz - zaznamenal, že realitní weby nabízí objekt Čechova 43. Město nemovitost prodalo 

s tím, že se bude opravovat a budou tam byty. Jaká je situace? 

  

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď:  

Město nemovitost prodalo a investor v této chvíli prodává projekt. Město není majitelem objektu a je 

věcí investora, co s nemovitostí dále zamýšlí. Myslí si, že se nemovitost podařilo prodat tak, aby 

město na ní nakonec neprodělalo. 
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p. Pospíšilík: 

 Dotaz – pracuje se na projektu cyklostezky, která spojuje Předmostí a Dluhonice? 

 

Ing. Navrátil: 

Odpověď: 

Je zpracován projekt, momentálně se řeší majetkoprávní vztahy. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pracuje se na tom, řeší se majetkoprávní vztahy, aby se mohlo začít budovat.  

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Ústavní soud zrušil zákon o zákazu doplatku na bydlení. Jednala o tom rada, jaké budou 

dopady na město, jaké je zákonné řešení? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď: 

Na radě o tom nejednali, rada mezitím neproběhla. 

 

Mgr. Kouba: 

Odpověď: 

Tato zpráva jim neudělala radost. Tento nástroj, jak bojovat s obchodem s chudobou hodnotili kladně. 

Hlavně omezil činnost ubytoven ve městě v sociálně vyloučených lokalitách.  

Než vyhlásili bezdoplatkovou zónu na Žerotínově náměstí, kde v současné době probíhá správní 

řízení, tak byl institut bezdoplatkových zón zrušen.  

Nemají právní výklad, jestli zastupitelstvo bude muset zrušit opatření, nebo se to automaticky zrušilo 

tím zrušením bezdoplatkových zón.  

Udělali maximum pro to, aby ubytovny nevznikaly. Ty stávající tam budou, a jednotliví obyvatelé 

budou moci požádat o doplatek na bydlení. Jim to nezvýší komfort, majitel ubytovny si může nájem 

navýšit. Pokud úřad práce povolí ten doplatek, tak ještě zvýší nájem. Doplatek je čistě na bydlení.  

Jsou obavy, že vzniknou nové ubytovny v sociálně vyloučených lokalitách. Naštěstí město nemá tolik 

vhodných objektů pro vznik ubytoven. 

Situaci mohou vyřešit pouze poslanci, kteří musí vymyslet jinou cestu, jak zamezit zneužívání 

sociálních dávek.  

 

Ing. Vrána: 

Odpověď: 

Jde o vážný problém. Podání na Ústavní soud dala skupina zhruba 20 senátorů, mezi nimi senátorka 

Seitlová. Města ztratila možnost, jak aktivně ovlivnit obchod s chudobou.  

Podařilo se snížit ve městě počet lidí v ubytovnách přibližně z 900 na 300. 

 

Ing. arch. Horký: 

Současná poslanecká sněmovna s hnutím ANO neschválila a nezačala zpracovávat zákon o sociálním 

bydlení, po kterém se volá zhruba 6 let. 

 Dotaz – poplatky za popelnice – v lednu četl článek, ve kterém náměstkyně Mazochová říká, 

že řada poplatníků by zaplatila přes účet, ale nezná variabilní symbol, a že budou chtít zavést 

jednoduchý systém, přes který by svůj symbol každý zjistil. Kde takový systém najde? Nemá 

zaplacené odpady, protože nezná svůj variabilní symbol. 

 

Ing. Mazochová: 

Odpověď:  

Pořád na systému pracují. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Jediná možnost, zjistit si to na úřadě. 

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Schvalování dotací například pro školu na Želatovské ulici na sběr dešťových vod nebo 

finanční prostředky na realizaci sportovního hřiště – kontroluje někdo, jestli je projekt funkční 

a jestli měl smysl? Zastupitelé nemají žádnou zpětnou vazbu. 

 

Mgr. Kouba: 

Odpověď:  

Všechny projekty mají udržitelnost a jsou monitorovací indikátory, které je potřeba splnit. Projekt 

dešťovka funguje, je využíván a sportovní hřiště je využíváno veřejností i sportovním klubem. Tyto 

investiční akce, které byly dány jako příklad, tak fungují. Udržitelnost je většinou 5 let. 

 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

 Firma CTP – požádala vedení města o obezřetnost a odpověď ohledně údajných daňových 

problémů firmy. Čerpala z hodnověrných zdrojů. Má článek z Mladé fronty DNES rok 2016 – 

firma CTP byla pro svůj agresivní styl v branži často terčem kritiky, například, když se jeden 

z holandských manažerů neúspěšně snažil do jihobrněnské průmyslové zóny přivést sklad 

Amazonu a pozemek, který ještě zastupitelé k investici neschválili už začal povrchově 

upravovat.  

V Hradci Králové nedávno CTP načerno postavila dvě průmyslové haly. Doufá, že město si 

všechno pohlídá. 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď: 

Neví, jak by úředníci magistrátu kontrolovali daňové přiznáni firmy.  

Zastupitelé schválili záměr prodeje, a zase zastupitelé budou schvalovat prodej. Předpokládá,              

že zastupitelé jistě zváží všechny skutečnosti, komu budou prodávat majetek města. 

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Sportoviště Přerov, krytý bazén – velkou část návštěvníků odrazovala hygienická opatření 

ohledně COVID. Nezvažuje se propagace, aby návštěvnost bazénu se vrátila k původním 

číslům? Jinak město musí dotovat sportoviště. 

 

Mgr. Hýzl: 

Odpověď:  

Zatím o tom neuvažovali. Návštěvnost se zvyšuje. Zvýšila se proočkovanost, lidé buď COVID měli, 

nebo mají test. Poslední týden se návštěvnost výrazně zvyšuje. Dokud budou v platnosti opatření 

vydaná Ministerstvem zdravotnictví, tak si nemyslí, že by propagace měla až tak velký význam.  
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p. Zácha: 

 informace – společnost Vodovody a kanalizace ukončila přestavbu kalové koncovky čistírny 

odpadních vod. Jedná se o vybudování sušárny kalů. Byly využity finanční prostředky 

z dotačních titulů. Stavba proběhla řádně, včas a s vyúčtováním. V pátek byla spuštěna do 

provozu. Přerov je třetí na území republiky, první na Moravě a největší svého rozsahu 

v republice. Věří, že i touto formou přispěli k ekologizaci na území města Přerova. 

 

 

 

 

Mgr. Kouba: 

 informace – dne 3.9. bylo otevřeno hřiště pro základní školu U tenisu a v odpoledních 

hodinách může veřejnost hřiště navštěvovat. Pokračují v podpoře sportu v jednotlivých 

částech města. Žákům bude slavnostně předáno 7.9. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 pozvání na akci, kterou pořádá spousta kulturně aktivních lidí „Zažít město jinak“ v sobotu 

11.9. a bude probíhat od rána do večera na různých místech. 

 

 

 

 

Ing. Střelec: 

 Informace – probíhá oprava závlahového systému na hlavním vstupu od ulice Máchova          

ke kašně. Probíhá oprava travních ploch – bez omezení vstupu do parku Michalova. 

 Koncem září začne I. etapa velké rekonstrukce pískových cest v parku – bude to znamenat 

omezení vstupu v oblasti květnice. Veškeré informace s plánkem omezení vstupu budou nejen 

na internetových stránkách technických služeb a města Přerova, ale mapy budou i na vstupech 

do parku. Informovány budou školy, školky. Poprosil občany, aby omezení respektovali, aby 

se podařilo pískové cesty opravit. 

 

 

 

2337/20/10/2021 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 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 2 omluveni (Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., Ing. Michal Symerský). 
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11. ZÁVĚR 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6. září 2021 

v 19.15 hodin. 

 

V Přerově dne 6. září 2021 

 

 

 

 Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

        Ing. Hana Mazochová 

             náměstkyně primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Mgr. Helena Netopilová 

                                                                                              členka Zastupitelstva města Přerova 


