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Z Á P I S 

z 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 25. října 2021 

 

PROGRAM: 
 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 20. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  20. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3820, 
jehož součástí je objekt občanského vybavení č.p. 336,  příslušný k 
části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 v k.ú. Přerov 
(Strojař) za nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je 
stavba občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce 
Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví 
společnosti CREAM SICAV a.s. 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – 
pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 
6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 
4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 
6850/11, p.č. 6850/13 vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  
pozemků p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku 
statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku 
p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 
vše v k.ú. Dluhonice  

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 
5176/35 a p.č. 5176/36 oba v k.ú. Přerov, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, k.ú. 
Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  
- pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti ve 
prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v 
k.ú. Žeravice 

p. Zácha 
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3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba v 
k.ú. Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, p.č. 
509/3 a p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

3.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova -  veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově  

p. Zácha 

3.3.3 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 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 
6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. Přerov 
prominutím povinností (dluhu) osobě povinné z předkupního práva. 

p. Zácha 

3.6.2 Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního 
systému odpadového hospodářství 

primátor 

3.7.1 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet p. Zácha 

3.7.2 Odpis promlčené pohledávky p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 19 Ing. Mazochová 

4.2 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic na 
financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. 
Rasche 3   

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních 
her, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017   

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

4.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro 
Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Ing. Mazochová 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – 
schválení smlouvy o centralizovaném zadávání 

Ing. Mazochová 

5.2 Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – 
schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6. Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

Mgr. Kouba 

7. Školské záležitosti  

7.1 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 
ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

7.2 Fitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 
programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti 
sportu 

Mgr. Kouba 

8. Různé  

8.1 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 primátor 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni:       
 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

Distančně přítomen:    Michal Zácha 

 

Omluveni:        Mgr. Jaroslav Hýzl 

      Vladimír Kočara 

      Ing. Pavel Galeta 

       

Nepřítomen:     Ing. Michal Symerský    

   

 

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

a ve smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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

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

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

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

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

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

vztahu k dnes projednávaným věcem. 

 

Sdělil, že je ve střetu zájmů v bodě 3.1.6 „Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod 

nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, 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. Ondrůj 

Sdělil, že je ve střetu zájmů v bodě 4.4 „Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na 

doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova“. 

 

Mgr. Galová 

Ohlásila, že je také ve střetu zájmů v bodě 4.4 „Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na 

doplňkovou činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova“. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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

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

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

z jednání. 
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Konstatoval, že jednání bylo řádně a včas svoláno. Omluveni jsou p. Hýzl a p. Kočara, chybí p. 

Symerský, později se dostaví p. Galeta.  

Vzhledem k tomu, že p. Zácha uvízl ve vlaku před Pardubicemi, tak má zájem, aby se dnešního 

jednání účastnil distančně. 

Požádal zastupitelstvo o hlasování, aby umožnilo p. Záchovi připojit se k dnešnímu zasedání 

Zastupitelstva města Přerova distančním způsobem. 

 

Hlasování o distančním připojení p. Michala Záchy: 24 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 3 omluveni,         

2 nehlasovali,  2 nepřítomni  

Je tedy přítomno 31 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, proto je zastupitelstvo schopno se 

právoplatně usnášet. 

 

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 6.9.2021 je vyložený u zapisovatelky, pokud 

k němu nebudou vzneseny námitky, bude považován za schválený. 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

Myslí si, že před každým hlasováním by měla proběhnout diskuse, do které se hlásil. 

Bylo to k předchozímu hlasování o možnosti distančního připojení p. Záchy. Podobné záležitosti řešil 

loni před svou dlouhodobou nepřítomností a dozvěděl se, že v jednacích řádech je možnost hlasování 

per rollam a nebyla na pořadu dne změna, závažné důvody jsou nemoc nebo karanténa. 

Připomenul to, aby se příště měřilo stejným metrem, jinak informoval, že hlasoval samozřejmě pro 

připojení p. Záchy. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že v době, kdy měl zájem o vzdálené připojení, byla odhlasována změna jednacího řádu, 

která umožňuje distanční připojení. 

V této chvíli je distanční připojení v jednacím řádu zakotveno. 

 

Informoval, že se stahuje materiál 3.1.3 „ Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí 

– pozemků p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky 

p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 

Dluhonice“ 

 

Za ověřovatele zápisu navrhl p. Navaříka a p. Schenka, kteří s návrhem souhlasili. 

Písemné pozvání na dnešní 21. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 15.10.2021. 

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

 

2338/21/1/2021 Zahájení, schválení programu 21. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

25. října 2021, 

 

2. schvaluje Mgr. Jakuba Navaříka, Ph. D. a Mgr. Zdeňka Schenka, Ph.D. za ověřovatele zápisu 

21. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o upraveném programu a ověřovatelích: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

2339/21/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od  20. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

(69. schůze Rady města Přerova konané dne 8.9.2021, 70. schůze Rady města Přerova konané dne 

23.9.2021, 71. schůze Rady města Přerova konané dne 7.10.2021, 72. schůze Rady města Přerova 

konané dne 20.10.2021). 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Michal Zácha, neuvolněný radní. 

 

 

2340/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – směna/převod nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3820, jehož 

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

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

nemovitosti  - pozemek p.č. 40/4, jehož součástí je stavba občanského 

vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov 

(Palackého 27) ve vlastnictví společnosti CREAM SICAV a.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

schvaluje záměr statutárního města Přerov – směnu pozemku p.č. 3820 zast. pl. a nádvoří o celkové 

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

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

(Strojař) ve vlastnictví statutárního města Přerov za pozemek p.č. 40/4 zast. pl. a nádvoří o výměře 

1.255 m2, jehož součástí je budova občanského vybavení č.p. 2820, příslušná k části obce Přerov I-

Město, v k. ú. Přerov (Palackého 27) ve vlastnictví společnosti  CREAM SICAV, a.s., se sídlem Praha 

4 - Nusle, Nuselská 262/34, IČ 28545320. Směna by byla realizována s doplatkem rozdílu cen 

směňovaných nemovitostí a konkrétních podmínek pro budoucí rozvoj lokality Strojař. 

 

VARIANTA  II. 

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

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

obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 3800/2 ost. pl., ost. komunikace o celkové výměře 2.323 m2 vše v 
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k.ú. Přerov (Strojař) z vlastnictví statutárního města Přerov a ukládá Radě města Přerova schválit 

vyhlášení výběrového řízení na převod těchto nemovitostí za konkrétních podmínek. 

 

 

DISKUSE: 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že než otevře diskusi, tak firma RC Europe připravila prezentaci pro zastupitelstvo.  

Nechal hlasovat, jestli by firma mohla se svou prezentací vystoupit v úvodu diskuse. 

 

Procedurální hlasování možnosti vystoupení zástupce společnosti RC Europe: 30 pro, 1 se zdržel, 

3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

host – zástupce společnosti RC Europe 

Seznámil zastupitele s připravenou prezentací týkající se projednávaného materiálu – viz zvukový a 

obrazový záznam. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Na rozdíl od Rady města navrhla hlasovat o variantě č. II, a to o záměru úplatného převodu. Pokud 

bude vůle zastupitelstva nemít budovu Strojaře ve vlastnictví města, především z důvodu toho, že je 

několik zájemců o koupi Strojaře. Směna počítá pouze se znaleckým posudkem na tuto budovu a 

pokud nebude vyhlášeno výběrové řízení, tak není schopná vůbec určit nějakou aktuální tržní cenu. 

Tím samozřejmě není dotčená možnost, že za finance, které by město za prodej získalo, by mohlo 

město nějakou budovu na knihovnu koupit. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Jeho cílem je, že směna je nejkratší cesta k nové knihovně. V prohlášení Rady města neměli 

velkoústní slib, že postaví novou knihovnu, nicméně se zavázali, že určí místo, kde by nová knihovna 

mohla vzniknout. Pracovní komise se sešla pouze jednou, ze které vyplynuly dva výstupy, které 

prezentoval na minulém zastupitelstvu, a to buď postavit novou knihovnu ve výhodné lokalitě, kterou 

popisoval a je v konzultaci s paní architektkou. Místo dnešní Šířavy se jeví jako účelné a 

pravděpodobně nejlepší, tzn. v blízkosti kina Hvězda. Nebo rekonstruovat nějakou stávající budovu, 

která by byla vhodná pro novou knihovnu, tzn. aby měla minimálně 2 až 2,5 tisíce m2. V tomto 

případě nenašli ve vlastním zbytném majetku budovu, která by byla vhodná k rekonstrukci. Nabídl se 

objekt společnosti CREAM SICAV, která by byla ochotna vyměnit tento objekt za jiný, konkrétně za 

Strojař. Objekt na Palackého 27 je vhodný k dispozici, má i statický posudek a přečetl závěr znalce 

v oboru stavebnictví. Takže spekulace, že budova neunese zátěž knihovny byla mylná. Komoditní 

centrum, které by zde mělo vzniknout, by nebylo jen knihovnou, je zde počítáno také s kinosálem, 

přednáškovým sálem, s kavárnou. Výrazně by se oživil tento prostor v blízkosti dvou středních škol. 

Konstatoval, že pochopitelně novostavba nějaké pěkné stavby, která by nesla otisk doby 21. století, je 

taktéž cestou, ale rozhodně významně nákladnější a rozhodně delší. 

Požádal, aby zastupitelé zvážili variantu záměru směny. 

 

Ing. Hrabina 

Nemyslel si, že ho od nákupu budovy T.G.M. 16 může ještě něco více záporně překvapit, což je směna 

budovy Strojaře za budovu Palackého 27. Na pracovní komisi sice zazněla i tato budova, ale měl 

dojem, že celkové mínění komise bylo takové, že pokud město chce moderní funkční knihovnu, tak se 

musí postavit na zelené louce, nikoliv ji přizpůsobovat daným prostorům. 

Zeptal se, zda si položil někdo z koalice otázku, proč chce majitel budovy Palackého 27, ve které má 

nájemce, ji vyměnit za Strojař? 

Ono možná bude daleko výhodnější pronajímat byty s doplatkem než pronajímat prostory bance a 

jiným nájemcům na základě ekonomických vztahů. 

Další zásadnější problém je, že si nikdo, kdo obhajuje knihovnu na Palackého 27 nevzpomněl na dobu, 

kdy v prvním patře budovy byl dočasné Stavební úřad a archív úřadu tam nesměl být, protože se 
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tehdejší majitel bál o únosnost stropů dané budovy. Zeptal se, zda někdo prověřil statiku budovy, zda 

tam lze knihovnu vůbec umístit? Dále konstatoval, že u této budovy nelze nikde zaparkovat. 

Požádal vedení radnice, aby svým voličům splnili své předvolební sliby, a to je, aby opravdu opravili 

všechny chodníky v Přerově. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že otázky p. Hrabiny vyplývají i z toho, že zde neposlouchá, co se řeší, protože p. Kouba           

o statice informoval. 

 

p. Tomaníková 

Konstatovala, že tento problém se zastupitelstvem táhne řadu let. Chápe, že knihovna nemá vyhovující 

prostory, ale v dané situaci, kdy město má 300 milionů Kč dluhů, je dost divné, že se město chce 

pouštět do dalších staveb. Myslí si, že by Strojař měl sloužit občanům na bydlení, aby jich ve městě 

neubývalo.  

Se směnou nesouhlasí, a navrhuje, aby Strojař zůstal v majetku města a město hledalo finanční zdroje 

na vybudování bytů pro občany. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Neví, jestli to byl návrh na usnesení, ale informoval, že i ta směna počítá s tím, že ve Strojaři vzniknou 

nové byty. 

 

JUDr. Žamboch 

Prohlásil, že v souladu se stanoviskem Finančního výboru, který se konal před týdnem, tak komunisté 

nebudou hlasovat ani pro jednu z navržených variant. Podle nich, by se nemovitosti z oblasti bydlení 

neměly prodávat či jinak směňovat, když, tak až pro provedené analýze, tedy inventuře bytového 

fondu. Myslí si, že by bytový fond města mohl být navýšen ku prospěchu občanů města. Již několikrát 

požadovali po radě předložení inventarizace bytového fondu. Myslí si, že by město mělo být aktivním 

účastníkem v oblasti využití Strojaře, kde se nabízí možnost vybudování startovacích bytů pro mladé 

rodiny, případně seniory, a to formou nějaké právnické osoby.  

Uvedl, že na nemovitosti Strojař váznou některá břemena, která bude potřeba zachovat, a jsou uvedena 

v návrhu. To je také důvod, proč by město Přerov mělo být jedním ze spoluvlastníků případného 

družstva či jiné právní formy. 

Dále sdělil, že developer z Prahy ani neuvedl důvod, proč má zájem provést navrženou směnu 

nemovitostí, nedoložil, jak nemovitost nabyl, ale přesto vedení města podává tento návrh směny 

s doplatkem téměř 27 milionů Kč. 

Dále informoval, že občané sledují nečinnost nějakého řešení nemovitosti Strojař.  

Bylo by mu líto, kdyby tento objekt, který město draze koupilo od Ministerstva obrany, přešel 

z majetku města do cizích rukou. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že o žádném doplatku v toto chvíli není řeč. Směna, která je navržena zastupitelstvu, je 

pouze pověření Rady města, aby jednala s tímto developerem, a případně vyjednala nějaké podmínky, 

které potom budou předloženy zastupitelstvu. V této chvíli je to jen o tom, zda má zastupitelstvo 

zájem získat moderní knihovnu, která by se stala kulturním centrem Přerova a směnit toto místo za 

Strojař za podmínek, které se podaří domluvit. 

 

p. Tomaníková – faktická 

Zopakovala, že když to bude v majetku města, tak tam nemůže být ubytovna, což uklidní občany 

města Přerova. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že v žádném případě město nedovolí novému developerovi, aby tam ubytovna vznikla. Je to 

konzultováno s úřadem tak, že všechny smlouvy, které by případně byly s novým majitelem 

podepsány nebo schváleny zastupitelstvem povedou k tomu, že tam ubytovna nebude. 

Nebude zde předložena žádná smlouva, která by byla rizikem. 
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Ing. arch. Horký 

Je zaskočen, že tak zásadní věc neprojednala komise pro rozvoj. Připravil si malou časovou osu        

od r. 2016 schválení koupi Strojaře, dále se hledal záměr využití, v únoru 2018 nebyla zastupitelstvem 

schválena architektonicko urbanistická soutěž, ale měla se zpracovat projektová dokumentace a 

regulační plán. V listopadu 2018 nastoupila nová koalice a stále se nic neděje a až letos se začíná něco 

dít – viz prezentace časové osy. 

Ptal se sám sebe, proč pánové Dostal, Hýzl, Kouba, Měřínský, Navařík, Navrátil, Vrána a Zácha 

doporučují zastupitelstvu města, aby schvalovalo záměr směny, když už 23.9. byli dva zájemci o 

koupi, respektive směnu. Neví, z jakého důvodu má ODS zamilovaný objekt Palackého 27, nicméně 

tuší, že to nebude umístění nové knihovny, protože tomuto tématu se věnuje 10 let a je přesvědčen, 

jako odborník, že by knihovna měla být v novostavbě. V celé historii mu chybí podložení analýzy, co 

se stane, když by byty zbudovalo město Přerov, jak mělo původně v záměru, uvažovalo se zhruba o 

100 milionové investici. Podle hrubých propočtů mu vychází, že by na nájemném město mohlo získat 

cca 5 milionů Kč za rok, což je návratnost dvaceti let, a to by si město mohlo možná dovolit. Byl by 

rád, kdyby to bylo zpracováno detailně. 

Dále hovořil o protihodnotě objektu Palackého 27. Myslí si, že směňovat tento objekt za luxusní 

lokalitu na nábřeží určenou pro bydlení je nesmysl. Pokud by se měl Strojař prodávat, tak by měl být 

na tuto lokalitu zpracován regulační plán tak, jak říká usnesení zastupitelstva z února 2018 a 

v rozpočtu je na to vyhrazeno několik milionů Kč do dnešního dne. 

To, že se nic nedělá je vizitkou dnešní koalice. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Konstatoval, že p. Horký řekl, že směňovat je nesmysl, ale on si myslí, že odmítnout něco, o čem se 

ještě neví, jaké jsou podmínky, je také nesmysl. 

Podle něj je daleko rozumnější si poslechnout za jakých podmínek by k té změně došlo, a teprve 

potom se bavit o nějakém prodeji. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Poděkoval za promítnutí časové osy, i když nerozumí tomu, co tím chtěl předřečník říci. Odpověděl 

mu, co ho vedlo ke schválení záměru směny. Záměr nabízel možnost zjistit, jaká je cena hotelového 

domu Strojař a současně nabízel možnost zjistit jaká je cena budovy Palackého 27, a zda by tato 

budova mohla být potenciálně prostorem pro knihovnu. Záměr má za úkol zjistit dostatek informací 

k rozhodování, zda by byla směna výhodná či ne, tak proto to podpořil, protože chce znát tyto 

informace. A chtěl by také vědět, jaké by tady byly podmínky. Záměr developerské firmy, který zde 

viděli, je pro něj také zajímavý. V programovém prohlášení mají řešení Strojaře, jak zde správně řekl 

p. Horký, že leží ladem. Nyní se dostávají někam dál a současně mají v programovém prohlášení, že 

chtějí řešit knihovnu. Protože právě ta možnost směny poskytuje maximální množství informací v této 

věci, tak proto tuto možnost podpořil. 

Dle něj je schůdná i varianta prodeje za určitých podmínek. V návrhu se mu velmi líbilo, že by 

hotelový dům Strojař byl zbourán, a poté stavěna úplně nová budova. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Zopakoval, co je uvedeno v důvodové zprávě, a to, že město neoslovila společnost CREAM SICAV. 

Společnost opravdu neměla zájem prodávat tuto nemovitost. Zastupitele nemusí zajímat znalecký 

posudek této nemovitosti, protože je to posudek nebo vyjádření ceny od společnosti CREAM. Město 

by si nechalo zpracovat svůj znalecký posudek, pokud by chtělo něco získat do svého vlastnictví. 

Pokud se schválí záměr, tak se zpracuje znalecký posudek na budovu Palackého 27 a na budovu 

Strojaře. Při současných cenách nemovitostí, je velkou otázkou, jaká bude aktuální cena Strojaře. 

V ekonomických silách města není asi projekt na kompletní rekonstrukci dané nemovitosti za účelem 

bytových jednotek. Jsou zde nabídky od dalších třech zájemců. 

Jestli se bude směňovat nebo prodávat bude rozhodovat zastupitelstvo.  

Pátrali po tom, za jakých podmínek získala společnost v devadesátých letech budovu do svého 

vlastnictví. Věci jsou v archívu už skartovány, ale vědí, že to nezískalo město, následně to bylo 

převedeno dalším zájemcům, a teď to má ve vlastnictví tato společnost. 
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Odpověděl p. Hrabinovi, že za poslední dva roky zrekonstruovali na území města Přerova i místních 

částí opravdu velký počet chodníků, cest a jiných nemovitostí, mostů, mostků, propustků, všechno, co 

bylo v havarijním stavu. Mají zájem v tom dál pokračovat, i když ekonomická situace nebude 

příznivá. 

Tímto materiálem dávají šanci se o této nemovitosti bavit, jestli vůbec je to předmětem jednání tohoto 

volebního období. 

Každá politická generace má snahu, aby se město Přerov posunulo dál, také se o to snaží. 

Město Přerov vyvolalo jednání s majitelem budovy Palackého 27, ne naopak. Na úvodním jednání 

řekli, že nemají zájem to prodat, vše bylo na popud města Přerova. Pokud se dnes schválí záměr 

prodeje, bude o jeden znalecký posudek míň, a budou se bavit jen o Strojaři. Pokud se neschválí ani 

jedna varianta, tak nemovitost zůstane ve stavu, v jakém je, a budou se bavit, jestli se najdou nějaké 

finanční prostředky na potenciální projekt, o kterém mluvil p. zastupitel Horký. 

Dále k p. Hrabinovi, jak již říkal p. Kouba, je zpracován statický posudek od renomované společnosti 

Printes Atelier. 

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál byl projednán na Finančním výboru, a obě varianty výbor nedoporučil za konkrétních 

podmínek. Diskuse byla bohatá, byl přítomen i kolega Horký. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upřesnil, že Finanční výbor nepřijal žádné usnesení k této věci. 

 

PhDr. Lapáček 

Připomenul, že knihovny a muzea patří k tzv. paměťovým institucím, kterými by se město mělo 

chlubit. V případě Přerova, tak městu patří zámek, muzeum je krajským zařízením, archiv je státním 

zařízením a sídlí ve vlastní budově v Henčlově. Knihovna je institucí městskou, která sídlí v městské 

budově, ovšem nevyhovující. Zavzpomínal na rok 1993, kdy nastoupil jako ředitel Státního okresního 

archívu, tak měli depozitáře po pěti místech na okrese, všechny v nájmu a všechny nevyhovující. 

Tenkrát hledali všude možně, kde by se postavil nový archiv, ale v té době se začaly stavět 

supermarkety, tak nebylo ani místo a ani zájem. Díky prozíravosti tehdejšího ředitele okresního úřadu 

bylo rozhodnuto, že novostavba bude postavena v Henčlově. 

Každý záměr, který se týká zřízení knihovny ve vyhovujících prostorách je pro něj velmi přínosný. 

 

Mgr. Grambličková 

Problém knihovny se táhne už desítky let. Zaujala ji diskuse o statice, protože ji mrzí, že pokud 

informace o odpovídajícím statickém posudku existuje, jak zde bylo řečeno, tak že není součástí 

materiálu. 

Doplnila, že už pan Kulíšek jednal s firmou o pronájmu budovy Palackého 27 za částku 7 milionů Kč 

za rok. Tenkrát záměr schválen nebyl. 

Dále řekla, že ať už by byla schválena varianta I nebo II, tak je přesvědčena, že město jde do velkého 

rizika, protože žádná smlouva, nikdy 100% nemůže ošetřit to, aby si budoucí vlastník neudělal něco 

proti vůli města nebo Stavebního úřadu, tam ta jistota nikdy nebude. Snad jedině to, co zde nabídla 

firma, která zde v úvodu prezentovala, a to demolice Strojaře, tak to by město mělo jistotu, že tam 

skutečně ubytovna nevznikne. 

Konstatovala, že firma CREAM, která projevila zájem o budovu Strojaře, tak zatím neuvedla žádné 

bližší podrobnosti. Proto ji překvapilo, že při projednávání tak závažného materiálu, zde nikdo z firmy 

není. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že celá věc byla konzultována s Magistrátem města Přerova, a město je schopno podmínky 

nastavit tak, aby nebylo riziko ubytovny. 

 

p. Pospíšilík 

Připomenul, že jejich klub se vždy aktivně podílel na předkládaných věcech do zastupitelstva, které se 

týkaly sociálního bydlení, vždy se snažili tyto věci podporovat. 
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Hodně prezentovaných projektů na zastupitelstvu se mu líbilo, ale jak skončily… Po těchto 

zkušenostech nechce, aby budova Strojaře se dostala do rukou cizí firmy nebo cizím developerům. 

Přeje si, aby zůstala v majetku města nebo v městských společnostech. Je rád za tuto diskusi, že se 

chce vyřešit tato lokalita. Dle něj je škoda, že dividendy Teplo Přerov a.s. a TSMPr se daly na 

nesmyslný projekt T.G.M. 16, kdy se z toho staví skleník, který město víceméně nepotřebuje. Tyto 

peníze mohly být investovány zpátky do města Přerova, které město potřebuje. 

Bude bránit tomu, aby se tato nemovitost prodala. Nevěří, že by se dalo ošetřit, aby zde nevznikla 

ubytovna. 

Podpora developerů, ať už je to např. prodeje pozemků, na výstavbu rodinných domů nebo 

nemovitostí, je z této radnice velmi silná, individuální výstavba se omezuje, což je také špatně a tento 

projekt v tom pokračuje. 

Pokud je pět zájemců o koupi této nemovitosti, tak asi ekonomika této lokality nebude tak špatná a je 

nesmysl, aby se toho město zbavovalo. Proto podal protinávrh – varianta III: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se 

rekonstrukcí Strojaře dle schválených usnesení zastupitelstva města ve vlastní režii či městskou 

společností či příspěvkovou organizací. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Znovu zopakoval, že firma CREAM nepřišla s tím, že chce Strojař. Panu Pospíšilíkovi řekl, že nemá 

pravdu v tom, že co město historicky prodalo, tak nebylo nic opraveno. Souhlasí, že riziko ubytovny 

zde je, když je Strojař zkolaudovaný jako ubytovací kapacita. Napočítal 3 zájemce o koupi Strojaře. 

Po schválení usnesení, které je navrženo, se právě posunou za konkrétních podmínek pro budoucí 

rozvoj lokality Strojař. Je otázkou, zda vůbec je někdo schopný vymyslet garanci, aby budova sloužila 

pro občany města. Pokud tam nebude nějaká vymahatelná záruka, tak předpokládá, že nikdo ze 

zastupitelů pro to ruku nezvedne. Tímto materiálem se snažili rozpoutat diskusi. 

Je na rozhodnutí zastupitelů, z jakých finančních prostředků se bude čerpat na stavbu knihovny „na 

zelené louce“ nebo rekonstrukce Strojaře z vlastních zdrojů. 

Pokud se schválí jakákoliv z navržených variant, tak se dává možnost posunout se o krůček dál. 

 

Ing. Hrabina 

Ještě jednou se vyjádřil k variantě II, tzn. prodej Strojaře developerům. Developer nic neudělá pro 

Přerov a Přerovany, tam nastupují tvrdé ekonomické vztahy, pokud bude stále fungovat doplatek na 

bydlení, tak musí být všem jasné, jak to dopadne. Připomenul prodej budovy na Čechové ulici 

developerovi. Před chvílí bylo řečeno, že tam nevznikne ubytovna, proč nebyly dané podmínky při 

kupní smlouvě na budovu na Čechové ulici. 

Diví se, že není varianta demolice tak, jak byl zdemolován např. Chemik. Zeptal se, co tedy se 

Strojařem, vždy měl dvě varianty – podpora Přerova družstevnímu vlastnictví nebo budovu opravit a 

provozovat v rámci nějaké městské společnosti, což už říkal na zastupitelstvu na jaře. Dle jeho názoru 

oprava Strojaře není moc velká a dá se provést. 

Regionální složky politických stran nepodporují návrhy družstevního vlastnictví. 

 

p. M. Dostál 

Konstatoval, že v r. 2016 město koupilo Strojař, a ještě zde nebylo řečeno, kolik město stojí jeho 

údržba a provoz ročně. Několikrát zde bylo řečeno, že ve variantě prodeje je definování podmínek 

prodeje a s tím související podmínky pro eventuální novou stavbu. Chápe, že když se Strojař vymění, 

je zde potřeba knihovny. Schválením jedné nebo druhé varianty je základ pro odblokování možnosti 

zadání a zpracování znaleckého posudku týkajícího se ceny. Myslí si, že to je podstata dalšího posunu. 

Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost neprojednala tento materiál, protože si myslí, že 

v této dané chvíli to ani nebylo potřeba, ale po schválení jedné z variant, by stanovisko komise zde rád 

prezentoval. Osobně se přiklání k variantě II – úplatnému převodu, protože se tím odblokuje znalecký 

posudek. 

 

Ing. Vrána 

Připomenul, že u Strojaře stál od počátku, kdy ho město získalo do svého majetku a zopakoval genezi. 

Zopakoval, že co se týká materiálu, tak jde o záměr. Pokud bude odsouhlasena varianta I., tak se 
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budou dělat znalecké posudky a pak se bude jednat o ceně, a zase to půjde přes orgány obce, v tuto 

chvíli se vůbec nic nekupuje. Pokud se odsouhlasí varianta II., tak se vyhlásí výběrové řízení, stanoví 

se podmínky, které opět budou projednávány v orgánech obce. Připomenul a zopakoval zastupitelům, 

jak město nakládá se svými nemovitostmi. 

Pokud bude garance, že na místě Strojaře vznikne nějaký solidní projekt, že tam nevznikne ubytovna, 

tak to bude podporovat, protože město v tuto chvíli nemá finanční prostředky na to, aby Strojař 

zrekonstruovalo za stovky milionů korun. 

 

MUDr. Slováček 

Připomenul, že není tak dlouho, co zastupitelstvo schválilo, že si město vezme úvěr na 500 milionů Kč 

na velké investice v rámci města. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že pana zastupitele klame paměť. 

 

MUDr. Slováček 

Opravil se, že tedy 160 milionů Kč. Zeptal se, jestli se to celé bude investovat do objektu T.G.M. 16, 

nebo jestli není možnost, jak peníze využít i pro jiné účely. Porovnal obě navrhované budovy ke 

směně. Nemyslí si, že soukromá firma smění objekt za objekt s nižší hodnotou bez toho, aniž by chtěla 

doplatek ze strany města. 

Za něj určitě varianta směny, tedy varianta I. je úplně neprůchozí. Myslí si, že město Přerov dluží 

svým občanům to, aby Strojař zrekonstruovalo na vlastní náklady, aby proběhl výzkum mezi 

obyvatelstvem, co by si tam přálo. Mělo by to probíhat formou ankety. 

Myslí si, že varianta III., kterou navrhl kolega Pospíšilík, aby se to řešilo v rámci příspěvkové 

organizace nebo městské společnosti, tím pádem, aby budova Strojaře zůstala v majetku města, aby 

město mělo 100% kontrolu nad tím, co se s budovou stane. I varianta III. odblokuje to, že může 

zastupitelstvo schválit ocenění budovy, že tam může být znalecký posudek, a nemusí to být 

podmíněno přímo směnou budovy. 

Podporuje variantu III., i když se mu líbila studie firmy RC Development, varianta II. je tak na půl 

cesty a určitě bude hlasovat proti variantě I. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vysvětlil, že situace je taková, že město Přerov neumí stavět levně, dobře a rychle. Město Přerov je 

povinno dodržovat zákon o veřejných zakázkách. Nepamatuje si, že by město mohlo konkurovat, co se 

týká ceny a délky stavebního řízení, soukromým firmám. 

Může souhlasit s argumenty, které vedou některé zastupitele k tomu, že by chtěli, aby město bylo 

developerem. Nicméně daleko rozumnější pro to, aby v objektu vzniklo bydlení pro občany, je  

přenechat to developerovi, který umí lépe stavět.  

Předtím, než začali přemýšlet o prodeji, tak si samozřejmě nechali zpracovat městskou architektkou 

nějakou představu, kolik by stála město Přerov rekonstrukce bytů ve Strojaři, a vyšlo nějakých 160 

milionů Kč. Ve chvíli, kdy by město mělo dát tuto částku a prodávat byty, tak by na tom prodělalo 

desítky milionů korun, protože to vycházelo ještě ze starších cen. 

Myslí si, že kdyby město mělo být nějakým developerem, tak to není reálná myšlenka. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Připomenul konkrétní případ, kdy to byla tenisová hala, kdy se na zastupitelstvu vedlo mnoho debat, a 

v konečném výsledku sami uvážili, že se nedohodli na nabízené kupní ceně za tuto halu. Dnes je 

prodána do rukou právnické osoby, která nemá působení na území města Přerova, a přesto věří, že 

bude provozována ve prospěch občanů města. Je to typický úkaz, kdy zastupitelé schválili úvodní 

záměr, a nakonec nedošlo k jeho naplnění. 

Pan zastupitel se ptal na objekt Čechova ul., proč tam nejsou podmínky, které by byly vymahatelné, 

tak aby ho město získalo zpět. Upozornil na to, že byla zpracována projektová dokumentace, bylo 

vydáno územní rozhodnutí, bylo vydáno stavební povolení, podle posledních informací teď hledají 

konečného investora, který nemovitost zrealizuje. 
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Jak už bylo řečeno, buď zastupitelstvo chce něco se Strojařem dělat, jsou zde předloženy 3 varianty, a 

minimálně se to posune dál, že se zjistí aktuální cena a následně se bude přemýšlet za jakých 

podmínek by tam mohly vzniknout bytové jednotky. 

 

p. Pospíšilík 

Objasnil záležitost s úvěrem, že není daleko od 500 milionů Kč, jak zde řekl p. Slováček, protože úvěr 

na 160 milionů Kč se už čerpá, dále úvěr na 150 milionů Kč je schválený a 150 nebo 160 milionů Kč 

jsou tam dividendy. Konstatoval, že 50 milionů Kč je na Blažkův dům, nyní cca 260 nebo 280 milionů 

Kč na T.G.M. 16 – je to nákup, projekt a soutěž, a je tam vize nějakých 220 milionů Kč, a ještě to není 

dostavěné. Takže se to hrubě pohybuje okolo 300 milionů Kč. 

Konstatoval, že sportovní hala byla výjimkou, všechny ostatní věci si koalice protlačila a schválila bez 

ohledu na to, co opozice říkala či neříkala. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že není pravda, že by město mělo úvěr 500 milionů Kč, stejně tak není pravda, že město 

má projekt na T.G.M. 16 téměř za 300 milionů Kč. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Sdělila, že nový úvěr je sjednán na 150 milionů Kč, hodnota 160 milionů Kč na Strojař byla v cenách 

roku 2019, takže teď by byla úplně jiná. 

Z celé diskuse ji vyplývá, jako by město nemělo žádné byty, proto si našla v závěrečném účtu 

k 31.12., že město vlastní 1405 bytů, několik jich bylo prodáno během r. 2021. Ale přesto i v průběhu 

r. 2021 město neinkasuje výnosy jako nájemné, ale potřebuje i výdaje na jejich údržbu, rekonstrukci. 

Město investovalo větší akce nad 500 tisíc Kč, když se k tomu připočtou osobní náklady, režijní 

náklady na zaměstnance, kteří se o byty starají, tak se na tom rozhodně nevydělává, právě naopak. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Připomenul p. Pospíšilíkovi, že si jistě vzpomíná na záměrové materiály, které se týkaly směny 

pozemků, prodeje různého bytového fondu, nebo na posledním zastupitelstvu úplatný převod 

nemovitostí ve vlastnictví města Přerova na ulici Pod Valy, kde zastupitelstvo schválilo záměr, 

výběrové řízení, všechno se prošlo až do finální fáze, kdy zastupitelstvo po diskusi přišlo k jinému 

usnesení. I tato nemovitost zůstala ve vlastnictví města Přerova. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Pokusil se vrátit důvod diskuse, a to o nové knihovně. Připomenul, že rada města ve svém prohlášení 

řekla, že určí, kde bude nová knihovna. Potvrdil slova Ing. arch. Horkého a Ing. Hrabiny, že z 

 pracovní skupiny vznikly dvě varianty, tzn. že prošetří rekonstrukci nějakého objektu. Vzhledem 

k tomu, že jiný stávající vhodný objekt není, tak se prověřuje tato varianta, tzn. objekt Palackého 27, 

který je na knihovnu vhodný k přestavbě, která je vyčíslena a je to v důvodové zprávě. Druhou 

variantou je novostavba, ale je to cesta delší a finančně náročnější. Nepopírá, že to není možné, ale 

rozhodně to není ve výhledu deseti let tak, aby vznikl nový objekt knihovny. 

Požádal zastupitele jít cestou směny, zkusit kolik by stálo získat objekt pro novou knihovnu, kterou si 

Přerov zaslouží.  

Omluvil se paní Grambličkové, ale už minule říkal, že posudek má u sebe, takže kdo bude chtít po 

rozpravě nahlédnout, tak ho předá. Staticky je to možné, přestavba odhadem cca 35 milionů Kč je i 

s terénními úpravami okolo této budovy. 

 

p. Turanec 

Myslí si, že za hodinu a půl už zastupitelé slyšeli jak koaliční, tak opoziční partnery, bylo řečeno vše, 

co mělo být řečeno, proto požádal o hlasování o ukončení diskuse. 

 

 

 

Hlasování o návrhu p. Turance – ukončit rozpravu: 10 pro, 15 proti, 6 se zdrželo, 3 omluveni,       

1 nepřítomen  
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neuvolněný radní p. Zácha 

Chtěl ještě říct, že na základě usnesení rady, jako zpravodaj materiálu bude navrhovat variantu I. 

 

Ing. arch. Horký 

Doufá, že ho p. Navařík podpoří, aby zastupitelé dostali cost benefit analýzu realizace v režii města, 

takže je rád, že p. Pospíšilík předložil variantu III., kdy se tím rada města má zabývat. Bylo by dobré 

započítat do cost benefit analýzy také případný příjem z rozpočtového určení daní díky trvalému 

bydlišti občanů bydlících ve Strojaři. 

Znalecký posudek je datován k 4.6.2021, jak je uvedeno v materiálu, takže předpokládá, že to 

společnost jen tak nepořídila, ale na základě nějakých jednání. 

Byl by rád, kdyby dostali naskenované statické posouzení, zejména k jakému datu je to datováno a 

zdali odpovídá posledním eurokódům na zatížení knihoven. 

Pokud se prověřuje varianta směny a umístění do stávající budovy, tak se zeptal, zda se prověřuje také 

stejně adekvátně varianta novostavby knihovny. Nehovořil o ceně knihovny, hovořil o stomilionech na 

Strojař.  

Konstatoval, že o lokalitu je zájem, a že se osobně prodeji nebrání, nicméně se mu brání do doby, než 

bude zpracován regulační plán. Informoval, že p. primátor, jako pověřený zastupitel ve věci územního 

plánování, nevěděl ještě ve čtvrtek, že regulační plán na toto území není pořízen. Myslí si, že je to 

první krok, který se musí udělat, a pak se může bavit o prodeji. Peníze na to momentálně vyhrazeny 

jsou, tak proč do toho nejít. Kdyby to město realizovalo samo, tak ve společnosti Teplo Přerov a.s. je 

ještě bezpečně zhruba 66 milionů Kč tak, aby tam těch kritických 66 milionů Kč dalších zůstalo. 

Co se týká zbourání, tak zamezí ubytovně, na druhou stranu v době snahy o nějakou udržitelnost je to 

krajně neekologické a objekt se dá nějakým způsobem využít. Chápe, že asi ne v celé kapacitě, protože 

se narazí na parkovací místa. 

Závěrem sdělil, že město Přerov může mít peníze na rekonstrukci Strojaře, může čerpat dotace, které 

na budování městských bytů budou. 

 

Mgr. Netopilová 

Sdělila, že bude proti oběma navrhovaným variantám, protože si myslí, že by se město nemělo 

zbavovat Strojaře nejenom z důvodu znovuobnovené hrozby ubytovny, ale také pro to, že lokalita 

nábřeží je příliš cenná na to, aby se někomu poskytovala, jehož záměry nebude pak moci město 

korigovat. 

Je pro, aby město případně šlo do partnerství s nějakým developerem, nebo aby město tento problém 

samostatně řešilo. 

Zajímalo by jí, zda lidé ve vedení města navštívili někde v ČR opravdu moderní knihovnu 21. století. 

V dnešní době není knihovna jen o půjčování knih a nějaké depozitáře, ale je to skutečně velice 

flexibilní, zajímavé, moderní, kulturní centrum s nejrůznějšími službami pro všechny občany, proto si 

myslí, že taková knihovna by si zasloužila novostavbu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že zrovna objekt, o kterém se celou dobu baví, je to místo, kde by mohla vzniknout 

knihovna, která by nebyla jen o půjčování knih, ale opravdu se stane místem, kde bude možnost 

komunitního sdružování. V plánech má být nějaký kinosál, dále sály pro případné prezentace. Proto si 

myslí, že zrovna tento objekt splňuje všechny možnosti, které by moderní knihovna měla mít. 

 

MUDr. Slováček 

Myslí si, že poptávka po bytech není malá. Kdyby město vlastnilo pár bytů navíc, tak by se pak mohly 

nastavit jiné podmínky, než že byt někdo získá obálkovou metodou, ale nastavit podmínky tak, aby 

byty získaly mladé rodiny s malými dětmi.  

Myslí si, že pokud se nechce, aby město Přerov stárlo, aby se vylidňovalo, tak aby mladí lidé měli 

možnost kromě pracovních příležitostí i možnost startovacího bydlení s náklady, které budou jinde než 

náklady komerční. 

Dále si myslí, jako paní Netopilová, že by si knihovna zasloužila opravdu novou moderní budovu 

odpovídající parametrům knihoven 21. století. 

 



14 

 

občan – p. Passinger 

Sdělil svůj názor a názor občanů ze svého okolí k problematice Strojaře a obav, aby z tohoto objektu 

nevznikla ubytovna. Dále připomenul, že jako zastupitel minulého volebního období nehlasoval pro 

nákup Strojaře z důvodu, že již tehdy se nevědělo, co město bude s touto budovou dělat. Sdělil, že je 

pro vybudování nových bytů v Přerově. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že Strojař město koupilo z důvodu, že tam hrozil vznik ubytovny, několikrát to zde 

zaznělo. 

Prvním důvodem, proč město koupilo Emos, bylo, že je potřeba snížit počet míst, kde sídlí magistrát, 

protože v dnešní době sídlí v cca 7 místech. Tím, že dojde ke koncentraci úředníků, tak dojde ke 

snížení počtu adres. Také tímto chtěli posílit centrum města, což mají v programovém prohlášení, 

oživení centra města. Takže důvodů, proč to dělat, bylo daleko víc. 

 

občan – p. Čechál 

Chce svým příspěvkem dosáhnout toho, aby nikdo z opozice nepodpořil materiál ani ve variantě I. a 

ani ve variantě II. Vysvětlil k tomu své důvody. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Vysvětlil, že každá majetkoprávní záležitost, která přijde na město ve formě žádosti, se musí 

projednat. Zopakoval, že jednání vyvolali na základě pracovní skupiny, která oslovila odbor majetku. 

Nikdo z politického klubu ODS nejednal potutelně se společností CREAM. Jednání s touto společností 

proběhlo v kanceláři pana primátora. Co se týká Strojaře, tak nemovitost byla koupena svým 

způsobem pod tlakem. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Poslouchají zde kritiku, že se s hotelovým domem Strojař dlouho nic nedělo. Teď je zde příležitost to 

někam posunout, v tuto chvíli ve formě záměru. 

Myslí si, že pokud zastupitelstvo neschválí žádnou z variant, tak to vše bude zase na začátku, kde už to 

bylo. 

Na rozdíl od jednoho z předřečníků by chtěl zastupitele vyzvat nebo požádat, aby podpořili jednu 

z předložených variant, která to záměrově posouvá dále k zjištění informací. 

Líbila se mu myšlenka developera budovu zbourat a postavit novou.  

V rámci potenciálního výběrového řízení může být například za určitých okolností i podmínka právě 

demolice objektu, což je jedna z pojistek, jak si zajistit, že tam ta ubytovna nevznikne. 

 

občan – p. Čechál 

Zapomněl zde ještě zmínit podporu záměru ze strany opozice a koalice, a vzpomenul na kauzu nákupu 

objektu T.G.M. 16, kdy stejně jako dnes byli zastupitelé přesvědčováni, že jde o záměrový materiál 

k získání informací. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Ukončil diskusi a upozornil zastupitele, že budou hlasovat dle čl. 10, odst. 6 Jednacího řádu: „Jeli 

návrh na usnesení předložen v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě 

doporučované navrhovatelem, případně postupně v pořadí, jaké jsou v návrhu na usnesení uvedeny. 

Tzn. nejprve se bude hlasovat o variantě I., poté varianta II. a poté varianta III. 

 

 

Hlasování o variantě I: 11 pro, 16 proti, 4 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

Hlasování o variantě II: 18 pro, 10 proti, 3 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 



15 

 

 

2341/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí  – 

pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 

6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, 

p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 

6850/13 vše v k.ú. Přerov  

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

nemovitých věcí - pozemků p.č. 4943/4 ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o 

výměře 281 m2,  p.č.  5084/23 ostatní plocha výměře 565 m2, p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 

1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha o výměře 283 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města 

Přerova za pozemky p.č. 4224 ostatní plocha o výměře 383 m2, část p.č. 4230 ostatní plocha o výměře 

cca 197 m2, část p.č. 4232 trvalý travní porost o výměře cca 42 m2, p.č. 6546/3 ostatní plocha o 

výměře 44 m2, p.č. 6552/45 ostatní plocha o výměře 64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha  o výměře 2 

m2, p.č. 6850/9  vodní plocha o výměře  69 m2, p.č. č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 

6850/13 vodní plocha o výměře 40 m2, p.č. 3492/10 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 3492/15 

ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 3492/17 ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov v majetku 

ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390. 

 

DISKUSE:  

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Doplnil informace od ŘSD, pokud se podaří pozemky směnit, tak by chtěli někdy na jaře začít se 

samotnou stavbou a v nejbližších dnech budou soutěžit celou zakázku. 

 

Hlasování: 26 pro, 5 nehlasovalo, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

3.1.3/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí -  pozemků 

p.č. 606 a p.č. 607 oba v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a 

spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 

Dluhonice  

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

pozemků p.č. 1291 o výměře 854 m2, části pozemku p.č. 1290 o výměře 190 m2 dle GP označené jako 

p.č. 1145/60 v k.ú. Dluhonice a  spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1084/3 trvalý travní porost 

o výměře 25 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví Ing. P*** J***, bytem *** za pozemky p.č. 606 orná 

půda o výměře 3495 m2 a p.č. 607 orná půda o výměře 3598 m2 oba v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Materiál byl stažen z projednání. 
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2342/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 5176/35 a p.č. 

5176/36 oba 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 nemovitých věcí – částí 

pozemků p.č. 5176/35 orná půda o výměře cca 1320 m2 a p.č. 5176/36 orná půda o výměře 

cca 990 m2 oba v k.ú. Přerov ze spoluvlastnictví paní RNDr. H*** A***, CSc., bytem *** k 

id. 1/3, paní M*** H***, bytem *** k id. 1/6 , pana Mgr. P*** H***, bytem *** k id. 1/6, paní 

RNDr. P*** K***, bytem *** k id. 1/6 a pana Ing. P*** L***, bytem *** k id. 1/6, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemkům p.č. 5176/35 

orná půda o výměře 7930 m2 a p.č. 5176/36 orná půda o výměře 6804 m2 oba v k.ú. Přerov ve 

spoluvlastnictví paní RNDr. H*** A***, CSc., bytem *** k id. 1/3, paní M*** H***, bytem 

*** k id. 1/6, pana Mgr. P*** H***, bytem *** k id. 1/6, paní RNDr. P*** K***, bytem *** k 

id. 1/6 a pana Ing. P*** L***, bytem *** k id. 1/6.  

 

Hlasování: 27 pro, 4 nehlasovali, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2343/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 831/47 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr úplatného převodu nemovité věci – 

pozemku p.č. 831/47 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z 

vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, IČ: 69797111 do majetku statutárního města Přerova. 

 

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

 

2344/21/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6744/3, k.ú. 

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

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

zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 

6744/3, k.ú. Přerov z vlastnictví Ing. ***, bytem ***, Přerov I- Město, 750 02 Přerov do 

majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhodlo , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 6744/3 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví Ing. ***, bytem ***, Přerov I- Město, 750 02 Přerov do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

DISKUSE:   

 

Ing. arch. Horký 

Požádal, zda by mohla být předložena mapka, kde by bylo vyznačeno, které pozemky vlastní město 

v dané lokalitě. Bez grafické přílohy konstatoval, že všechny pozemky, které se dotýkají hranic 

parcely předmětného pozemku jsou ve vlastnictví města, takže to tvoří tzv. soukromý ostrůvek, 

z tohoto důvodu podal protinávrh na schválení záměru a využití předkupního práva. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se p. Horkého, jaký má záměr, nebo co by s touto lokalitou mělo město dělat. Zájemce svůj 

záměr sdělil, chce lokalitu nějakým způsobem rozvíjet. Proto se zeptal, jestli ten protinávrh znamená, 

že to zůstane tak, jak to je, nebo že se nebude dít vůbec nic. 

 

Ing. arch. Horký 

Odpověděl, že osobně nebude nic budovat, protože to bude v majetku města. Nicméně jsou tam 

navrženy nějaké sjezdy, které jsou součástí veřejného prostranství, je tam vzrostlá zeleň, koneckonců 

tam mohou být vybudována nějaká parkovací místa, ale veřejná. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že je majitelem pozemku, a pokud tam má být něco vybudováno, tak by město snad mělo 

tento záměr s majitelem diskutovat. 

 

Ing. arch. Horký – faktická 

Konstatoval, že pokud p. primátor komentuje příspěvek zastupitele, je dobré poslouchat, co říkal, tzn., 

že v případě, pokud to bude schváleno. Je mu jasné, že pozemek je v soukromých rukou. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Doplnil informaci, že pokud by se schválil tento protinávrh, tak město bude jednat s majitelem 

pozemku o výši kupní ceny a následně se to bude předkládat do zastupitelstva. Podle sdělení majitele 

společnosti Norsol, ta parkoviště mají být také veřejná. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 7 pro, 5 proti, 18 se zdrželo, 1 nehlasoval,                   

3 omluveni, 1 nepřítomen  

Hlasování o předloženém návrhu: 21 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 3 omluveni,                  

1 nepřítomen  

 

2345/21/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova  - 

pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice a zřízení služebnosti ve prospěch 

statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 388/7 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o zřízení 

věcného břemene - služebnosti mezi statutární městem Přerov (jako prodávajícím a oprávněným ze 



18 

 

služebnosti) a manželi M*** P***, bytem ***a H*** P***bytem *** (jako kupujícími a povinnými 

ze služebnosti), jejímž předmětem je úplatný převod pozemku p.č. 388/7 trvalý travní porost o výměře 

144 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů pana 

M*** P***, bytem *** a H*** P***, bytem *** za kupní cenu ve výši 35.000,- Kč včetně DPH a 

zřízení služebnosti odpovídající právu oprávněného ze služebnosti zřídit a provozovat vedení 

veřejného osvětlení a s tím spojeného omezení spočívajícího v povinnosti povinného ze služebnosti 

strpět a umožnit oprávněnému ze služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na 

zatíženou nemovitost za účelem zajišťování provozu, údržby, včetně případné rekonstrukce, 

modernizace a odstranění tohoto vedení ve prospěch statutárního města Přerova k tíži pozemku p.č. 

388/7 v k.ú. Žeravice. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, bezplatně, v rozsahu dle 

geometrického plánu č. 634-52/2021.  

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2346/21/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 6750/1 a pozemku p.č. 6750/63 oba v k.ú. 

Přerov a pozemku p.č. 509/10 a částí pozemků p.č. 509/9, p.č. 509/3 a 

p.č. 510/10 vše v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6750/1 

ost.pl. o výměře cca 643 m2 a pozemku p.č. 6750/63 ost. pl. o výměře cca 238 m2 vše v k.ú. Přerov a 

pozemku p.č. 509/10 ostatní plocha o výměře 76 m2, části pozemku p.č. 509/9 ostatní plocha o výměře 

cca 58 m2, části pozemku p.č. 509/3 ostatní plocha o výměře cca 108 m2 a části pozemku p.č. 510/10 

ostatní plocha o výměře 115 m2 vše v k.ú. Předmostí z vlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., se 

sídlem Přerov, Šířava 17, IČ: 62301527 za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, včetně DPH -  cena v 

místě a čase obvyklá. 

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

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

jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby „Stezka pro chodce s 

cyklisty podél sil. I/47“ a  vyhotovení geometrického plánu na oddělení převáděných částí pozemků 

potvrzeného katastrálním úřadem, nejpozději však do 5 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 2 nepřítomni  

 

2347/21/3/2021 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

-  veřejného osvětlení na ul. Lipnická v Přerově  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod veřejného osvětlení 

vybudovaného v rámci stavby "Účelová komunikace a dopravní napojení na silnici I/47“ SO 402  

Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/63 p.č. 6750/62 a p.č. 6750/1 vše v k.ú. Přerov, 

p.č. 509/9 v k.ú. Předmostí ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se 

sídlem Šířava 295/17, 75002 Přerov I-Město  k id 2/3 a společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se 

sídlem Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/3  a veřejného osvětlení vybudovaného v 

rámci stavby "Přípojka veřejného osvětlení, Přerov, ul. Lipnická“ Přerov, Přerov I-Město na 

pozemcích p.č. 6714/1, p.č. 6750/1 a p.č. 6750/47 vše v k.ú. Přerov, p.č. 509/3 a p.č. 509/9 oba v k.ú. 

Předmostí ze spoluvlastnictví společnosti EMOS property s.r.o., IČ: 62301527, se sídlem Šířava 
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295/17, 75002 Přerov I-Město  k id 2/3 a společnosti NORSOL s.r.o., IČ: 63476380, se sídlem 

Seifertova 2834/33, 75002 Přerov I-Město k id 1/3 do majetku statutárního města Přerova za kupní 

cenu ve výši 10.000,- Kč včetně DPH. 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 2 nepřítomni  

 

2348/21/3/2021 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 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 smluvní strany dohodly na úpravě těchto bodů: 

 

Čl. V odst. 1 a odst. 2 smlouvy se mění a nově tyto odstavce zní takto: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděné nemovitosti bude využívat po dobu 10 let ode dne jejich 

nabytí pouze za účelem výkonu veřejné správy. 

 

2. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu 20 let ode dne nabytí nemovitostí uvedených v čl. I odst. 1 

této smlouvy nezřídí k nim smlouvou zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích 

osob. 

 

Do Čl. V se přidávají nové odst. 9 až 12, které zní takto: 

 

9. Po uplynutí lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je nabyvatel oprávněn po dobu dalších 10 

let převést nemovitosti uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy pouze ve prospěch České republiky a do 

doby realizace tohoto převodu tyto nadále užívat pro účely veřejné správy. 

10. Dojde-li k porušení povinností dle odst. 9 tohoto článku a nabyvatel převede jednotlivé 

nemovité věci uvedené v čl. I odst. 1 této smlouvy v průběhu lhůty stanovené v odst. 9 tohoto článku 

ve prospěch třetí osoby rozdílné od České republiky, je nabyvatel povinen uhradit převodci smluvní 

pokutu ve výši ceny, kterou měla každá jednotlivá nemovitost uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy ke 

dni právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy dle tehdy platného oceňovacího 

předpisu.  

 

11. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 10 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 30 kalendářních 

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

 

12. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 10 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 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva k 

zaplacení smluvní pokuty. 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni, 2 nepřítomni  
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2349/21/3/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 6752/1, p.č. 

6752/32, p.č. 6752/90, p.č. 6752/91 a p.č. 6750/93 vše v k.ú. Přerov 

prominutím povinností (dluhu) osobě povinné 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 

pozemkům p.č. 6752/1 orná půda o výměře 1343 m2, p.č. 6752/32 ostatní plocha o výměře 11074 m2, 

p.č. 6752/90 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2 (součástí pozemku je stavba tech. vybavení 

bez čp/če), p.č. 6752/91 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4621 m2 (na pozemku stojí stavba 

výroby č.p. 2844) a pozemku p.č. 6752/93 orná půda o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Přerov společnosti 

EMOS property s.r.o., se sídlem Lipnická 2844, Přerov I-Město, IČ: 62301527, jako osobě povinné  z  

předkupního práva. 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 2 nepřítomni  

 

2350/21/3/2021 Obecně závazná vyhláška č. ..../2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2021, o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 30 pro, 3 omluveni, 2 nepřítomni  

 

2351/21/3/2021 Odpis pohledávky a její převod na podrozvahový účet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje odpis a převod na podrozvahový účet 

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, soudních poplatcích a poplatku 

a úroku z prodlení k datu 25.10.2021 v částce 83.581,00 Kč za paní Z*** K***, nar. ***, bývalou 

nájemkyní bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce Přerov I – Město (ul. Jižní 

čtvrť ***).  

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2352/21/3/2021 Odpis promlčené pohledávky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí nevymahatelnost pohledávky ve výši 223.069,00 Kč z důvodu jejího 

promlčení za paní V***u K***, bývalou nájemkyní bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p.***, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. ***) a bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. *** 

příslušném k části obce Přerov I – Město, (ul. K***).  

 

2. schvaluje odpis pohledávky ve výši 223.069,00 Kč z důvodu jejího promlčení za paní V*** 

K***, nar. ***, bývalou nájemkyní bytu č. 17 v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, (ul. O***) a bytu č. 3 v objektu k bydlení č.p. 1***, příslušném k části 

obce Přerov I – Město, (ul. K***).  

 

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

 

 

 

PŘESTÁVKA: 16:40 – 17:00 hodin 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

2353/21/4/2021 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18 a 19 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor projednal a doporučil ke schválení všechny rozpočtové úpravy obsažené v materiálu. 

 

 

Hlasování: 24 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2354/21/4/2021 Přijetí zvýhodněného úvěru ze Státního fondu podpory investic           

na financování akce Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. 

Rasche 3   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Smlouvy o zvýhodněném úvěru mezi statutárním městem Přerov a 

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

2, IČ 70856788, ve výši do 4 258 tis. Kč, na financování akce "Energetické úspory bytového 

domu, nám. Fr. Rasche 3", se splatností 10 let; úvěr bude zajištěn zřízením zástavního práva k 

zateplované nemovitosti a vinkulací pojistného plnění; 

 

2. schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch Státního fondu podpory investic, se sídlem 

Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČ 70856788, k tíži nemovitých věcí ve 

vlastnictví Statutárního města Přerova: 

 

- bytové jednotky č. 1949/1 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5589/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/2 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5369/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/3 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5366/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/4 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5558/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/5 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5644/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/6 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5397/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/7 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5381/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/8 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5583/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/9 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5738/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/10 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5498/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/11 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5542/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/12 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5679/88756 na společných částech domu a pozemku 
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- bytové jednotky č. 1949/13 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5734/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/14 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5430/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/15 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5533/88756 na společných částech domu a pozemku 

- bytové jednotky č. 1949/16 v bytovém domě č.p. 1949, příslušném k části obce Přerov I-

Město, postaveném na pozemku p.č. 1160 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 693 m2 v 

k.ú. Přerov, podílu id. 5715/88756 na společných částech domu a pozemku 

 

k zajištění smlouvy o zvýhodněném úvěru dle bodu 1) návrhu na usnesení na akci 

"Energetické úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3". 

 

DISKUSE:   

 

Ing. arch. Horký 

Konstatoval, že pokud se má schvalovat smlouva, tak by měla být součástí materiálu. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Vysvětlila, že je k dispozici pouze vzor, proto nebyla smlouva přiložena k mateirálu. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál podpořil. 

 

Hlasování: 29 pro, 2 nehlasovali, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

2355/21/4/2021 Obecně závazná vyhláška č..../2021, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 4/2017,  o regulaci provozování hazardních her, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2021, 

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 4/2017, o regulaci provozování hazardních her, ve znění 

Obecně závazné vyhlášky č. 5/2017 dle přílohy důvodové zprávy. 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení včetně jeho technických úprav. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

2356/21/4/2021 Žádost o poskytnutí dotace - podpory de minimis na doplňkovou 

činnost Kulturních a informačních služeb města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 422 000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem 
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Přerovem a subjektem Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 8, 750 00  Přerov, IČ: 45180512, na částečnou úhradu správní režie, úhradu 

nájemného nebytových prostor a nákladů na spotřebované teplo v tomto nebytovém prostoru 

pro středisko doplňkové činnosti Propagace a navigace; a na úhradu nákladů za spotřebované 

energie pronájmů, odpisy nemovitého a movitého majetku restauračního zařízení Městského 

domu pro středisko doplňkové činnosti Nájmy Městský dům, dle návrhu znění v příloze 

tohoto materiálu, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 210  Úroky z úvěrů 3 112,7 * - 422,0 2 690,7 

2141 141  Vnitřní obchod 0,0 + 184,0 184,0 

3392 141  Zájmová  činnost v kultuře 0,0 +238,0 238,0 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 29 857,7 * - 422,0 29 435,7 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 540,8 * + 422,0 25 962,8 

*počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem veřejnoprávní smlouvy        

o poskytnutí dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál projednal a doporučil ke schválení. 

 

 

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

 

2357/21/4/2021 Žádost o poskytnutí individuální dotace - podpory de minimis pro 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace – podpory de minimis ve výši 87 292 Kč a uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace - podpory de minimis mezi statutárním městem Přerovem a subjektem 

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 

Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501, na částečnou úhradu nákladů v souvislosti se 

zahájením činnosti společnosti. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu znění, které 

je uvedeno v příloze. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů: 
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PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 210  Úroky z úvěrů 3 200,0 - 87,3 3 112,7 

3725 110  Využívání a zneškodňování  komunálních odpadů 0,0 + 87,3 87,3 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

210  Splátky jistiny a úroků z úvěrů 29 945,0 - 87,3 29 857,7 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 25 453,5 * + 87,3 25 540,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem smlouvy o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál projednal a doporučil ke schválení, pokud by se město neúčastnilo, tak by asi 

vysílalo špatný signál. 

 

 

Hlasování: 25 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

 
 

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

2358/21/5/2021 Veřejná zakázka „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská“ – 

schválení smlouvy o centralizovaném zadávání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na stavební práce „I/55 

Přerov okružní křižovatka Dluhonská“, dle důvodové zprávy, 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání 

souvisejícího s uzavřením smlouvy dle bodu 1 usnesení mezi Ředitelstvím silnic a dálníc ČR 

s.p.o. jako centrálním zadavatelem a Statutárním městem Přerov jako pověřujícím 

zadavatelem, k jeho uzavření a jeho podpisu. 

 

DISKUSE:   

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se uvolněného radního pro dopravu Ing. Navrátila, jak bude stavba probíhat, zda bude průpich 

po dobu stavby uzavřen. 



26 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Sdělil, že nyní začne ŘSD soutěžit zhotovitele, předpoklad je takový, že na jaře příštího roku by měla 

začít stavba samotná. Až bude vysoutěžený zhotovitel, tak ten teprve dává návrhy, jak by chtěl 

postupovat v rámci uzavírek. Bude se účastnit spolu s Olomouckým krajem jednání, aby doprava ve 

městě byla co nejlépe řešena. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2359/21/5/2021 Veřejná zakázka „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“ – 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce 

s názvem „Oprava lesních cest, LHC Přerov 2-Dalácká“, dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

I tato veřejná zakázka podléhala rozhodování Finančního výboru. Řešili tam otázku, zda ta částka není 

příliš vysoká. Shodli se, že pokud je možnost dosáhnout až 90% dotaci, tak si myslí, že je tato cesta 

správná, bez ohledu na to, že ví, jaký je stav místních komunikací poté, kdy na ní jezdila technika 

naložená kůrovcovým dřevem. 

 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se paní Mazochové, jestli je to poslední část, nebo jestli bude ještě další etapa. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že v této chvíli město chce opravit tuto část cesty, protože je možnost na to získat dotaci. 

Pokud by tento dotační program dále pokračoval, tak by město chtělo samozřejmě opravit i zbylé 

cesty, které jsou v lesním hospodářském celku. 

 

Ing. Střelec 

Upřesnil informace, že na opravu lesních cest byly v minulosti, cca před 2 lety, zpracovány projektové 

dokumentace na 3 cesty. Celková nákladnost byla mezi 15-20 miliony Kč, ale nerealizovalo se to, 

protože nebyly vyhlášeny dotační programy. Projektové dokumentace jsou v současné době 

zpracovány i na úrovni stavebního povolení pro 3 cesty. Projekt je zpracován ještě na další 3 bez 

stavebního řízení. Jak bylo řečeno, pokud budou další dotační programy, tak se bude pokračovat dál, 

ale tato cesta byla vytypována jako nejdůležitější pro rekonstrukci. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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6. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU VRCHOLOVÉHO A 

VÝKONNOSTNÍHO SPORTU DOSPĚLÝCH PRO ROK 2022 

 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

2360/21/6/2021 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 

výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 

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 uvedený dotační program ve znění dle přílohy 

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2022 takto: 

 

 Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2022 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 2 500 000 Kč. 

 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova 

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 za těchto podmínek: 

 

Dotační program C 

 žádosti budou podávány v termínu od 29. 11. 2021 do 10. 12. 2021, 

 místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34   

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 27. 10. 2021 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.01.2022 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora. 

 

 

2361/21/7/2021 Předfinancování ozdravných pobytů žáků základních škol s 

ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje předfinancování níže uvedených schválených projektů základních škol zřizovaných 

statutárním městem Přerovem z Výzvy č. 6/2019 na podporu zajištění realizace ozdravných 

pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou 

ovzduší vyhlášené Státním fondem životního prostředí České republiky, a to z rozpočtu 

statutárního města Přerova pro rok 2021 v celkové výši 683.500 Kč: 

 

 Základní škola Přerov, Trávník 27, IČ: 45180091, projekt s názvem „Příroda Jeseníků 

všemi smysly“ ve výši 400.000 Kč, 

 Základní škola Přerov, Velká Dlážka 5, IČ: 47858354, projekt s názvem „Cesta do říše 

fantazie“ ve výši 283.500 Kč. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Daň z hazardních her s výjimkou 

dílčí daně z technických her 

2 253,1* + 683,5 2 936,6 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 683,5 683,5 

 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

61X Školská zařízení 52 203,6 * + 683,5 52 887,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  
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2362/21/7/2021 Fitness AVE Přerov z.s. – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního 

programu B statutárního města Přerova pro rok 2021 v oblasti sportu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města 

Přerova pro oblast sportu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a žadatelem Fitness AVE Přerov z.s., Tovární 1021/5, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, IČ: 66743117, na částečnou úhradu nákladů reprezentace ve fitness na 

MS ve Španělsku. 

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: 30.11.2021 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 286,8 - 12,0 274,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

680,0 + 12,0 692,0 

 

3. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:   

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

 

 
 

8. RŮZNÉ 

 

2363/21/8/2021 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2022 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 
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2022" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 250 000 Kč; 

 

2. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2022" s 

tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na 

podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč; 

 

3. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2022" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2022 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 250 000 Kč. 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

2364/21/8/2021 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 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Netopilová 

Zmínila a poté se zeptala na hořkou okolnost a to, že opakovaně nebude moci v Přerově promluvit, a 

týká se to zejména 17.11. bývalý politický vězeň p. Hučín. Tato situace zde byla již v r. 2019, p. 

primátor Měřínský se vyjádřil, že nechce, aby se vzpomínkové shromáždění zvrhlo v nějakou 

protivládní demonstraci. Je přesvědčená, že zejména svátek 17.11. má být oslavou občanské 

společnosti, oslavou dosažení nějakých lidských práv, které společnosti postrádala nějakých 40 let. 

Pokud se vedoucí představitel města chová tak, jako primátor Měřínský a zakazuje někomu, kdo se 

přímo podílel na boji proti komunismu promluvit, tak si myslí, že je to naprosto špatně. Vidí v tom 

servilní chování vůči agentovi StB Babišovi. Je to popření smyslu tohoto svátku, protože by neměl být 

papalášským, měl by být občanským svátkem. 

Zajímalo by ji, jaký názor na tuto věc mají představitelé vládnoucí koalice z ODS a KDU-ČSL, 

protože se prezentují jako demokratické strany. Jak se zdá, tak zatím jako před 2 lety, k tomuto mlčí. 

Bude ráda, když jí odpoví a neuhnou k tomu, že např. uspořádají svou vzpomínkovou akci někde 

bokem na Horním náměstí, třeba kde se bude moci zúčastnit i p. Hučín. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Řekl, že nikomu nic nezakazuje, p. Hučín si může udělat demonstrací kolik chce. Nebude mluvit na 

akci města Přerova, kde by měl někdo prezentovat politické názory, je to vzpomínková akce, jak už 

říkala p. Netopilová. 

 

Mgr. Netopilová 

Připomenula, že v předchozích letech, s výjimkou jednoho roku, kdy byl p. Hučín vězněn, tak mu bylo 

pokaždé umožněno vystupovat právě na takovýchto shromážděních. 
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primátor Ing. Měřínský 

Vysvětlil, že to není jen o p. Hučínovi, pokud někdo deklaruje předem, že nebude respektovat nějaká 

omezení, která jsou např. projevování svých politických názorů, tak tam prostě nebude vystupovat. 

Není to o tom, že by tam měl někdo prezentovat své politické názory, je to vzpomínková akce na 17. 

listopad. 

 

Ing. arch. Horký 

Sdělil, že má k projednání několik témat – v červnu 2021 vyšla tisková zpráva o tom, že může 

vzniknout nový park „Na přádelně“, načež měla proběhnout nějaká jednání s firmou JUTA, která 

v oblasti kolem průpichu vlastní podstatnou část pozemků, proto se zeptal, zdali tato jednání proběhla, 

s jakým výsledkem a jaký je další postup v této záležitosti. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že majitele JUTY dvakrát kontaktoval a dvakrát mu slíbil, že se potkají, ale bohužel 

k tomuto jednání dosud nedošlo. 

 

Ing. arch. Horký 

Dále navázal na problematiku Přerovských strojíren a celého průmyslového areálu, která se zhruba 

před rokem na zastupitelstvu probírala. Zeptal se, zdali už proběhla oboustranná podložená výhružná 

korespondence ohledně uzavření komunikací z důvodu špatného technického stavu, omezení tonáže 

atd., a požadavků k náhradě škod a ušlých zisků. A jak dále je nastaven proces převodu komunikací 

v areálu na soukromé vlastníky. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Odpověděl, že jednání jsou stále v běhu, o žádné výhružné korespondenci neví. Pan Horký má zřejmě 

k dispozici dopis, který odešel z města Přerova, a který byl reakcí na výzvu současného vlastníka těch 

inženýrských sítí, se kterým město jedná a s dalšími spolumajiteli jednotlivých průmyslových 

podniků. Bylo jim nabídnuto, na základě usnesení ZM, debata na téma úplatný převod komunikací a 

veřejného osvětlení bývalého areálu Přerovských strojíren, který není v současném stavu utěšitelném, 

v některých místech až havarijním. Město Přerov tam provádí nejnutnější opravy, aby komunikace 

zůstaly sjízdné a nejnutnější opravy na veřejném osvětlení. Alfou omegou je zatím cena. Někteří 

podnikatelé ho navštívili a ptali se, jak to tam bude probíhat a znovu zopakoval, že je schválený pouze 

záměr. Ve chvíli, kdy bude předložen ze strany žadatelů smysluplný projekt, bude to v souladu se 

všemi majiteli průmyslového areálu tak, aby tam byl zajištěn vjezd, tak to bude předloženo do 

zastupitelstva. V případě, že se bude muset jít cestou opravy tohoto průmyslového areálu, což je asi 

otázka příštího volebního období, tak by tomu mělo předcházet odstranění zábor a udělá se z areálu 

veřejně přístupná účelová komunikace, která bude sloužit spoluobčanům města Přerova. 

Ohradil se proti tomu, že by byl někomu poslán nějaký výhružný dopis. Bylo to pouze na vlastníka 

inženýrských sítí na základě společného jednání a dopis byl napsán po dohodě. 

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se zástupce města ve VaKu, zda by mohl dát informace ohledně údajného prohraného sporu 

s hotelem Jana, kde hrozí VaKu zaplatit údajně až 90 milionů Kč. 

 

neuvolněný radní p. Zácha 

Informoval, že VaK a.s. vedou od r. 2010 soudní spor s majitelem hotelu Jana. Prošlo to už přes 

Okresní soud v Přerově až po krajský soud, padly dva rozlišné rozsudky. Proti poslednímu rozsudku 

schválili podání dovolání a soudní spor bude dále pokračovat. Není to u konce, ve VaKu se 

pochopitelně musí chovat jak správní hospodáři a musí zkusit veškeré možnosti a využít je. Sdělil, že 

částka není zdaleka v takovém rozsahu, jak uvedl p. Hrabina. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Doplnila, že než podali dovolání, tak se pokusili s hotelem Jana dohodnout, ale bohužel k dohodě 

nedošlo. 
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p. Pospíšilík 

Spustil prezentaci k Jateční ulici týkající se pozemku na Jateční ulici, který byl používán jako 

parkoviště pro osobní auta. Zastupitelstvo schválilo prodej tohoto pozemku Přerovské stavební 

společnosti. Jejich klub dlouhodobě bojoval proti tomu, aby se tento zajímavý pozemek prodával 

z důvodu, že by tam mohlo být veřejné parkoviště nebo parkovací dům. Na zastupitelstvu bylo řečeno, 

že město pozemek nepotřebuje, že je to zbytný pozemek. Bylo řečeno, že PSS chce postavit do této 

proluky obytné domy. V současné době tam ale společnost nic nestaví, udělali tam soukromé 

parkoviště pro dlouhodobý pronájem. Myslí si, že je škoda, že pozemek nezůstal ve vlastnictví města 

Přerova. 

 

Ing. Vrána 

Sdělil, že kdyby si pan zastupitel zavolal do PSS, tak by mu to vysvětlili jako jemu. Vysvětlili mu, že 

od původního zájmu neupustili, projekt na bytový dům nějakou dobu trvá. V této době projekt 

realizují, konzultují to i s městskou architektkou. V mezidobí, než aby to leželo ladem, tak plochu 

upravili a pronajímají ji k parkování. 

 

p. Pospíšilík 

Trval si na tom, že město tento pozemek prodávat nemělo. 

Spustil druhou prezentaci týkající se neudržovaných prostor v okolí autobusového nádraží. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že město zřídilo aplikaci, kde lze nahlásit např. černou skládku, neposečenou trávu nebo 

nějaký nepořádek atd. Není třeba kvůli tomu čekat až na zastupitelstvo, takže se dá nahlásit on-line   

jakákoliv situace, která vyžaduje zlepšení. 

 

Ing. Střelec 

Vyjádřil se, že jako správci těchto pozemků, o tomto vědí, už o tom jednal s vedoucí provozu 

komunikací. Tento pozemek upravovali a čistili v minulém roce na jaře. Absolutní problém, který tam 

je, je to, že se jim nedaří, ani s pomocí policie, vymístit parkující automobily, které nerespektují, že 

tam budou v určité době vymezené a nahlášené, provádět údržbu. Minule, když to dělali, tak třetina 

aut tam zůstala. Problém je, že auta, která tam zůstanou, se musí vymístit a dovézt zpět. Občané 

nerespektují oznámení o čištění. 

Letos to budou opět čistit začátkem listopadu a myslí si, že zase budou mít stávající problémy, které 

tam jsou. 

Dále uvedl, že v průběhu měsíce října realizovali opravu pískových cest v parku Michalov. Někteří 

občané opakovaně nerespektují zákaz vstupu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Znovu zopakoval, že je aplikace „Mobilní rozhlas“, která umožní každému občanovi nahlásit případné 

problémy, které je třeba řešit. Není třeba čekat na Zastupitelstvo města Přerova. 

Ing. arch. Horký 

Zajímalo by ho, z jakých dat se převážně jedná o občany města Přerova, zdali to nejsou občané 

okolních vesnic, kteří se přiblíží k vlaku a dál pokračují vlakem. Ale chápe, že tento problém bude asi 

pořád. 

Chápe, že se chodníky musí opravovat, ale je potřeba dávat pozor i na vzrostlou zeleň – spustil 

prezentaci – oprava parovodu za horkovody u Galerie Přerov, kdy se těžká technika pohybuje mezi 

korunami stromů, těžké panely a stavební suť jsou ukládány na kořenový prostor. Požádal p. 

primátora, který má na starosti životní prostředí, aby se zaměřil na vymáhání požadavků na ochranu 

dřevin na staveništi a případně o nápravu zhutněné půdy. 

Dále navázal na svůj požadavek o informaci týkající se náplně práce uvolněného radního p. Navrátila 

a náplň práce koordinačního pracovníka v oblasti udržitelné mobility. Když si srovnal obě pracovní 

náplně, tak si myslí, že se jejich činnosti z 50% překrývají, proto si klade otázku, zda nemůže být p. 

Navrátil neuvolněný radní pro dopravu, podobně jako p. Michal Zácha zvládá funkci neuvolněného 

radního pro majetek, kdy jeho agenda je výrazně větší. 

Konstatoval, že s publikováním příspěvků na Facebook možná pomůže tisková mluvčí. 
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p. Pospíšilík 

Posledním příspěvkem je, že se dozvěděl, že se po Přerově čím dál víc kradou kola. Zeptal se, jestli na 

to bude město nějak reagovat ve spolupráci s městkou policií, nebo jestli bude nějaká osvěta. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Žádnou osvětu ohledně krádeže kol neplánuje. Nemá informaci, že by se kola kradla ve větším 

množství, než se kradla v minulosti. Pokud tomu tak je, tak se na to městská policie zaměří. 

 

p. Tomaníková 

Vrátila se k dopravě u nádraží v oblasti přechodu od pošty, který nevede nikam, vede do zorané 

plochy. Proto navrhla, aby se přechod zrušil, nebo aby se prodloužil, aby se občané dostali na druhou 

stranu autobusového nádraží. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 3 omluveni, 1 nepřítomen  

 

 

 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 21. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 25. října 2021 

v 18:00 hodin. 

 

 

V Přerově dne 25.10.2021 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

                                                                             Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

                                                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. 

                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova 


