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Z Á P I S 

z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 6. prosince 2021 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

 
 

BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova  

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/3 v 
k.ú. Popovice u Přerova, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova – částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví 
statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového 
družstva Přerov 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov - bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, 
příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 
746 v k.ú. Předmostí (Hranická 13) 

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 
1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
2883/11 v k.ú. Přerov (Trávník 18)  

p. Zácha 

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

p. Zácha 
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3.2.9 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov –  části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.10 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 5307/661, p.č. 5307/662, p.č. 5307/663, 
p.č. 5307/664, p.č. 5307/665, p.č. 5307/666, p.č. 5307/667, p.č. 
5307/668 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – parkovací stání a chodník vybudované v rámci stavby 
„Bytový dům Vesna“ 

p. Zácha 

3.3.2 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 
5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s 
příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 
úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

p. Zácha 

3.3.3 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

p. Zácha 

3.3.4 Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce 
ze dne 19.9.2021 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6696 v k.ú. Přerov ve vlastnictví StMPr za  část 
pozemku p.č. 6693 v k.ú. Přerov ve vlastnictví SBD Přerov  - 
dodatek č. 2 

p. Zácha 

3.5.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města 
Přerova, s.r.o. 

p. Zácha 

3.6.1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 
společných zařízení" 

p. Zácha 

3.6.2 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán 
společných zařízení" 

p. Zácha 

3.6.3 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 
5176/39 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z 
předkupního práva. 

p. Zácha 

3.6.4 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č.  20 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 
Přerova 

p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 20 a 21 Ing. Mazochová 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 22 – materiál na stůl Ing. Mazochová 

4.2 Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje 
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky 
č. 10/2020 

Ing. Mazochová 

4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství 

Ing. Mazochová 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 Ing. Mazochová 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 primátor 

6.2 Změna č. 12B Územního plánu města Přerova - vydání primátor 
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6.3 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 
strategie ITI - uzavření dodatku smlouvy 

primátor 

6.4 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 
2021 - 2027 

primátor 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce 
přecházející do roku 2022 

Ing. Mazochová 

7.2 Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky 
kanalizace a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou 
zakázku a schválení úpravy rozpočtu 

Mgr. Kouba 
        a 
Ing. Mazochová 

8. Dotační programy A. statutárního města Přerova pro rok 2022 
– materiál na stůl 

primátor 
a 
Mgr. Kouba 

9. Školské záležitosti  

9.1 Předání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu   Mgr. Kouba 

10. Sociální záležitosti  

10.1 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 
2024 

Mgr. Kouba 

10.2 Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 
2024 

Mgr. Kouba 

10.3 Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 
2024 

Mgr. Kouba 

11. Různé  

11.1 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

11.2 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 
vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a 
Vnitřního předpisu č. 25/2017 

primátor 

11.3 Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově primátor 

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

primátor 

12. Závěr zasedání primátor 
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Přítomni: 

 

Předsedající:    Ing. Petr Měřínský - primátor  

 

 

 

 

Členové Zastupitelstva města:  dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

Omluveni:    Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

     JUDr. Zdeněk Žamboch 

 

 

 

 

Neomluven:    Ing. Michal Symerský 

 

 

 

    

Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

Vzhledem k epidemiologické situaci požádal přítomné o používání respirátorů. 

 

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

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

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

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

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

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

k dnes projednávaným věcem.  

 

Mgr. Galová: 

I když se necítí být ve střetu, ohlašuje bod 8 „Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 

2022“. 

 

 

p. Turanec: 

Ohlásit střet v bodě 11.3 „Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově“. 
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p. Ondrůj: 

Ohlásil střet v bodě 8 „Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2022“. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

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

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

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

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

Omluveni:    JUDr. Zdeněk Žamboch   

   Mgr. Bc. Věra Václavíčková 

 

Později se dostaví:  Radek Pospíšilík 

   MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA 

   Michal Zácha 

 

Nepřítomni:  Ing. Pavel Galeta 

   Ing. Michal Symerský 

 

 

 

Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 28 zastupitelů. Proto je 

zasedání schopno se právoplatně usnášet. 

 

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 25. října je ověřený a vyložený                        

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 22. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 26.11.2021. 

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

 

 PROGRAM: 

Byly nahrány NOVÉ materiály, které projednala rada v pátek dne 3.12.2021:  

 4.1.1 – Rozpočtové opatření č. 22 

 8 – Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2022 

 

Dále byly doplněny předlohy o přílohy: 

 materiálu 3.2.11 - Úplatný převod vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků  

p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 157/4, p.č 170/3, 

p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u Přerova 

 materiálu 5 - Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 

Navrhl předřadit materiál 6.4 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro 

období 2021-2027 z důvodu on-line prezentace Ing. Foldýnové Ivany, Ph.D. ze společnosti 

Proces – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. 

 

Primátor se zeptal, zda má někdo další pozměňující nebo doplňující návrh k programu 22. zasedání 

Zastupitelstva města. Nikdo se nepřihlásil. 
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Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavili Ing. Pavel Galeta a Michal Zácha v 14:05 

hodin – je přítomno 30 zastupitelů. 

 

 

 Za ověřovatelky zasedání Zastupitelstva města navrhl Mgr. Ladu Galovou a Mgr. Věru 

Vránovou, Ph.D. Obě s návrhem souhlasily. 

 

Hlasování o doplněném programu a ověřovatelkách: 30 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, 

JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2365/22/1/2021 Zahájení, schválení programu 22. zasedání, volba ověřovatelů 

zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne             

6. prosince 2021, 

 

2. schvaluje Mgr. Ladu Galovou a Mgr. Věru Vránovou, Ph.D. za ověřovatelky zápisu             

22. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

Primátor otevřel projednání materiálu 6.4  

2398/22/6/2021 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2021 - 2027 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2021 - 2027. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Požádal o prezentaci Ing. Foldýnovou Ivanu, Ph.D. za společnost Proces – Centrum pro rozvoj obcí       

a regionů, s.r.o. 

 

Ing. Foldýnová Ivana, Ph.D.: 

Seznámila zastupitele s připravenou prezentací týkající se projednávaného materiálu – viz zvukový       

a obrazový záznam. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že každý, kdo měl zájem zapojit se do přípravy strategie, tak tuto možnost měl. 
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Ing. arch. Horký: 

Společně s kolegy se na zpracování strategického plánu podílel formou práce v pracovních skupinách. 

Je rád, že se toho mohl zúčastnit. 

Dotaz na implementaci strategického plánu do materiálů zastupitelstva a rady – bude u rozvojových 

věcí vždy uvedeno, zdali je to v souladu s akčním plánem, nebo obecně se strategickým plánem? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neumí slíbit, že to bude vždy uvedeno, nicméně všechny strategické dokumenty, které město 

připravuje, jsou připraveny tak, aby byly v souladu a na sebe odkazovaly. 

 

Hlasování: 30 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSA PŘEROVA OD 21. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBOŮ 

 

2366/22/2/2021 Informace o činnosti Rady města Přerova od 21. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

(73. schůze Rady města Přerova konané dne 4.11.2021 a 74. schůze Rady města Přerova konané dne 

18.11.2021). 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

Přerova. 

 

2367/22/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 802 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný 

převod pozemku p.č. 802 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4981 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

z vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2368/22/3/2021 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 

do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 113/3 v k.ú. 

Popovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle 

ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

113/3 orná půda o výměře 2273 m2 v k.ú. Popovice u Přerova z vlastnictví pana O*** S***, 

bytem ***, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2 rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 113/3 orná 

půda o výměře 2273 m2 v k.ú. Popovice u Přerova ve vlastnictví pana O*** S***, bytem ***.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Pokud pozemek nevykoupí, tak si mohou zastupitelé klást otázku, kde má vzniknout městská zeleň. 

Zrovna v kapitole městská zeleň, tak notně pokulhávají.  

Pozemek je vyhrazen pro veřejně přístupná prostranství městské zeleně, nikoliv pouze veřejně 

přístupná prostranství, tak je nasnadě, aby ho město vykoupilo a realizovalo tam jakékoli opatření, 

které posílí adaptaci na změnu klimatu. Bylo by to v souladu i s dříve schválenou strategií.  

Dal protinávrh: schválit záměr statutárního města a rozhodnout, že město využije předkupní 

právo k pozemku. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V materiálu Zpráva o uplatňování územního plánu města Přerova nenašel žádnou informaci o tom,       

že by nevyužívali dostatečně možnosti, aby město bylo zelené. 

 

p. Zácha: 

Byl by rád, kdyby s protinávrhem byla spojena i možnost finančního krytí, včetně odhadu, kolik bude 

stát ozelenění pozemku. Domnívá se, že město má i pozemky ve svém vlastnictví, které jsou vhodné 

pro záměr ozelenění ploch. 

Město by mělo uvažovat o ozelenění pozemků, které jsou v jeho vlastnictví. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 6 pro, 6 proti, 18 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. 

Symerský). 
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Hlasování o původním usnesení: 24 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, 

JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2369/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 1374 a p.č. 1377 oba v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 1374 zahrada o 

výměře 50 m2 a p.č. 1377 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 vše v k.ú. Žeravice z vlastnictví 

statutárního města Přerova do společného jmění manželů A*** a A*** P***, bytem *** za kupní 

cenu celkem 30.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání je osvobozeno od DPH. Součástí 

kupní smlouvy je ujednání o úhradě za bezesmluvní užívání pozemků p.č. 1374 a p.č. 1377 oba k.ú. 

Žeravice v době tří let před účinností této smlouvy do dne, který bude předcházet dni, ve kterém 

nastanou právní účinky vkladu vlastnického práva k předmětu převodu ve prospěch kupujících do 

katastru nemovitostí dle této smlouvy ve výši 3,- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 1374 v k.ú. 

Žeravice a ve výši 23,- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 1377 v k.ú. Žeravice.  

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2370/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 4516/1 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 4516/1 

ostatní plocha o výměře cca 35 m2 a cca 16 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova 

do vlastnictví společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice,     

IČ: 10667229, za kupní cenu ve výši 1410,- Kč/m2 -  cena v místě a čase obvyklá. V případě,              

že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena      

o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 76502 Otrokovice, IČ: 

10667229 jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby "Bytový dům 

Vesna" do 90 dnů od doručení výzvy budoucího kupujícího budoucímu prodávajícímu, jejíž součástí 

bude geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemků potvrzený katastrálním úřadem            

a originál, nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí s razítkem nabytí právní moci, nejpozději 

však do 3 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Materiál projednávali na majetkové komisi. Ta doporučila radě schválit úplatný převod za podmínky 

kladného vyjádření městské architektky. Jak pochopil z materiálu, to vyjádření není zcela kladné           

a kompromisní návrh nebyl přijat, tedy měla by se hledat další cesta, jak dojít souladného stanoviska.  

Koordinační skupina neměla zásadní námitky, to znamená, že nějaké námitky měla, ale nebyly úplně 

zásadní. Jaké tedy byly? 
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Je mu líto, že zastupitelé nevidí, co má na tom místě vzniknout. Pouze můžou vyčíst, že nové 

kontejnerové stání pravděpodobně nepůjde obsloužit novými velkými kontejnery. Zajímá ho názor 

technických služeb na obsluhu tohoto kontejnerového stanoviště. Pokud by to byly jen smíšené 

odpady, předpokládá, že by to bylo v pohodě.  

Žádá o upřesnění nezásadních námitek z koordinační skupiny a jestli můžou příště, když se jedná o tak  

velký záměr, ty domy i vidět.  

 

p. Zácha: 

Z pohledu majetku tam žádný rozpor není. Koordinační skupina je složená napříč kolegy z úřadu.       

Co se týká vstupu do domu a kontejnerového stání, žádný rozpor s architektkou nebyl. Byl pozván 

pouze na jedno jednání mezi budoucím investorem, odborem majetku a paní architektkou.  

Co se týká vizí, jak má dům vypadat – probíhá výkon státní správy, kdy žadatel si podá žádost             

o vydání územního, potažmo stavebního povolení na stavební úřad a ten to administruje. Pokud jsou 

účastníky řízení, tak mají možnost se k tomu vyjádřit. 

 

Mgr. Netopilová: 

Je ráda, že se bude stavět a to tam, kde domy patří.  

Nebude hlasovat o materiálu ve kterém ji chybí to zásadní, a to je, jak to má vypadat. Nestačí ji 

mapka, text, názor koordinační skupiny a architektky.  

Přivítala by, kdyby na zastupitelstvo začali opět chodit aspoň někteří vedoucí odborů, nebo městská 

architektka. Zastupitelé se tak nemohou na nikoho obrátit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pokud nebudou umět odpovědět zastupitelé, tak dostanete písemnou odpověď z magistrátu.  

 

Ing. arch. Horký: 

Písemná odpověď nemusí stačit pro rozhodnutí, které mají zastupitelé učinit při projednávání.  

Požádal o informaci pana Střelce, jestli ví něco ke kontejnerům. Pokud je to v pořádku, tak je to 

v pořádku.  

Nemá rád vymlouvání na státní správu a proces. Tady jsou v roli nejen účastníků, ale také v roli 

majitele pozemků, které mají být prodány a zastavěny, a to je mnohem silnější pozice a mají nárok 

vědět, jak se ten bytový dům projeví ve veřejném prostoru.  

Pokud příště budou takové žádosti, tak uvítá, pokud součástí budou třeba pohledy na ten bytový dům. 

Věří, že v tomto případě vše bude v pořádku a dům přispěje novým bydlením pro spoustu obyvatel. 

 

p. Zácha: 

Tento bod řeší kus chodníku a kontejnerové stání. 

Bývalo zvykem, že bývali na zasedání zastupitelstva všichni vedoucí odborů a mohlo se reagovat na 

dotazy zastupitelů. Právě v minulém volebním období se od toho ustoupilo, že je to zbytečné a že 

nebudou marnit jejich čas. 

Město pořád zůstává účastníkem řízení. Pokud to schválí tak uzavírají smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě a mají pořád prostor v rámci jakýchkoliv procesů do toho zasáhnout.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Informace ohledně účasti vedoucích na zastupitelstvu je nepřesná. Omezili účast vedoucích odborů  

z důvodu epidemiologické situace. Není vhodné, aby se maximalizovat počet lidí na zasedání 

zastupitelstva. Ve chvíli, kdy se situace uklidní, se budou vedoucí odborů opět zasedání účastnit. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni 

(MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 
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2371/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 2579 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 2579 trvalý 

travní porost, dle geometrického plánu č. 7342-28/2021 označené novým p.č. 2579/8 trvalý travní 

porost o výměře 1759 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

společnosti GRÁC REALTY s.r.o., se sídlem Přerov-Kozlovice, Grymovská 256/1a za kupní cenu      

ve výši 703.600,- Kč -  cena v místě a čase obvyklá, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA,  p. Pospíšilík, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Radek Pospíšilík ve 14:42 hodin – je přítomno 

31 zastupitelů. 

 

 

2372/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 5042 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5042 

ostatní plocha o výměře cca 1 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

R*** V***, bytem *** za kupní cenu ve výši 1590,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, 

že předmět převodu bude ke dni uzavření kupní smlouvy podléhat DPH, bude kupní cena navýšena o 

příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov jako 

budoucím prodávajícím a R*** V***, bytem *** jako budoucím kupujícím, kupní smlouva bude 

uzavřena na základě výzvy kupujícího, do 90 dnů od doručení kolaudačního rozhodnutí stavby 

"Novostavba rodinného domu v Přerově, ul. 9. května" opatřeným doložkou o nabytí právní moci, 

nejpozději však do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Jak se stane, že někdo postaví dům na cizím pozemku? Každá stavba má být vytýčena, potom se staví. 

Někde se stala chyba. Vcítíme se do žadatelky, kdy investovala nemalé finanční prostředky do stavby 

rodinného domu a nechce se jí to odstraňovat. Je rád, že odbor majetku konstatuje, že netrvá na 

odstranění stavby. Bavil by se se žadatelkou kromě toho, že si ten m2 od města koupí, možná o 

variantě té, že si přepíše trvalé bydliště do města Přerova, když provedla takovou záležitost, a to může 

přinést další peníze do městského rozpočtu. Pokud s ní budou jednat, bude rád, když jí to navrhnou. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Netrefit se se stavbou plochou m2 jde velmi snadno.  
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Hlasování: 31 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 2 nepřítomni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2373/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova – částí pozemku p.č. 3130 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 3130 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Přerov, 

označených v geometrickém plánu č. 7386-57/2021 ze dne 27.10.2021 jako pozemky p.č. 3130/1 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 1 048 m2 a p.č. 3130/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 

12 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Stavebního bytového 

družstva Přerov, IČ 00053236, se sídlem Kratochvílova 128/41, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,          

za celkovou kupní cenu ve výši 2.192.000,- Kč, tj. 2.000,- Kč/m2. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 2 nepřítomni (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA, Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA v 14:47 

hodin – je přítomno 32 zastupitelů. 

 

 

2374/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 

Přerov - bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, 

příslušné k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 

v k.ú. Předmostí (Hranická 13) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje  nepřijalo návrh usnesení schválit úplatný 

převod bytové jednotky č. 49/3 v budově bytový dům č.p. 49, příslušné k části obce Přerov                 

II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí (Hranická 13) o celkové 

výměře 68,68 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 49, příslušném k části obce Přerov II-Předmostí, na pozemku p.č. st. 746 v k.ú. Předmostí a na 

pozemku p.č. st. 746 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Předmostí ve výši id. 6146/137678 z vlastnictví 

statutárního města Přerova do vlastnictví M*** S*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení 

ve výši 1.550.000,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 
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Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Nemohou v tomto ani dalším materiálu schválit prodej bytů, protože není schválena koncepce bytové 

politiky. 

V tomto případě to není ani úplně výhodné – na serveru Sreality je byt 3 + 1 v Předmostí o stejné 

výměře o částku 1.300.000 Kč dražší. 

Dal protinávrh: neschválit úplatný převod … 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ve městě je systém prostupného bydlení. Je omyl, že není koncept bytové politiky. 

 

p. Zácha: 

Je to výsledek výběrového řízení, kdy doputoval materiál do zastupitelstva. Je to poslední bytová 

jednotka ve vlastnictví města v tom domě. Dotaz - budeme vyhlašovat nové výběrové řízení? 

 

Ing. arch. Horký: 

Jeho přesvědčení je neprodávat, tedy nemělo by se dál pokračovat. Chápe, že je to poslední bytová 

jednotka, nicméně, stále je příjem z nájmu a ta nevýhodnost je do očí bijící. Bylo by záhodno 

nepokračovat. Chápe, že je schválený soupis nemovitého majetku, který je určen k prodeji, ale 

domnívá se, že pro něj nehlasovali všichni zastupitelé. 

 

Ing. Vrána: 

U tohoto materiálu byl na vážkách. Jeden aspekt při jeho rozhodování je chovat se s péčí řádného 

hospodáře, ale připadá mu nefér nevyhovět budoucímu majiteli, který se o byt uchází. Město 

postupovalo tak, jak postupuje vždy. Ve výběrovém řízení byla uvedena minimální cena a o byt se 

přihlásil jeden zájemce.  

 

Mgr. Netopilová: 

Chápe argumenty pana Vrány. 

Je jednoznačné, že prodej není hospodárný za tuto cenu a oni obecně nejsou pro prodej městských 

bytů. 

 

Mgr. Grambličková: 

Sdělila, že nemá problém s prodejem bytu, zvláště když je jeden jediný v daném domě. Zaráží ji cena    

a říkala si, jestli nebyl problém v komunikaci s veřejností. Ceny bytů jsou až dvojnásobné. 

Ctí výsledek výběrového řízení a připomněla, že v předchozím zastupitelstvu se zachovali nefér vůči 

osobě, která vyhrála výběrové řízení na bývalou trafačku. 

 

p. Zácha: 

I u toho bytu postupovali jako vždy. Bylo zveřejněno standardně - bylo v Přerovském deníku, na 

internetových stránkách, na městském serveru. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Baví se tady o ceně. Byty mohou být v dost rozdílném stavu. 

Pro něho je zásadní, že byla vyhlašovací cena určena znaleckým posudkem.  

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 10 pro, 4 proti, 18 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování původního předloženého usnesení: 14 pro, 9 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni 

(Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2375/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - bytové jednotky č. 1084/2 v budově bytový dům č.p. 1084, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11         

v k.ú. Přerov (Trávník 18)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 1084/2          

v budově bytový dům č.p. 1084, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2883/11 v k.ú. 

Přerov (Trávník 18) o výměře 27,15 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu               

na společných částech domu č.p. 1084, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2883/11 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2883/11 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 

2715/78480 z vlastnictví statutárního města Přerov do společného jmění manželů M***H***               

a  Ing. V***H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 1.116.000,-Kč. Dodání 

předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dal protinávrh: neschválit úplatný převod bytové jednotky … 

V domě Trávník 18 město vlastní čtyři bytové jednotky, ne jednu. 

Překvapilo ho, jak se zastupitelé mohou přetrhnout při prodeji městského majetku.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Požádal pana Horkého, aby dodržoval článek 6, bod 1 – zasedání má mít pracovní charakter, věcný       

a důstojný průběh. Nepovažuje poznámku pana Horkého za důstojnou. 

 

p. Zácha: 

V tomto domě vlastní město čtyři bytové jednotky. Nikdo netvrdil, že město v tomto domě vlastní 

jednu bytovou jednotku. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 9 pro, 5 proti, 18 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování původního předloženého usnesení: 21 pro, 5 proti, 6 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2376/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 

Přerova – bytové jednotky č. 2632/13 v budově bytový dům č.p. 

2632, 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/19 zast. pl.  a nádvoří  v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod bytové jednotky č. 2632/13         

v budově bytový dům č.p. 2632, č.p. 2633, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 

2487/19 v k.ú. Přerov (tř. Gen. Janouška 14) o celkové výměře 130,9 m2 včetně s ním souvisejícího 

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

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

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

manželů Ing. M*** M***a Ing. Z*** M*** za kupní cenu ve výši 1.875.000,-Kč. Dodání předmětu 

převodu je osvobozeno od daně z přidané hodnoty.  
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Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

U tohoto domu není nájemné dechberoucí, nicméně jsou proti prodeji bytů. 

Dal protinávrh: neschválit úplatný převod bytové jednotky … 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 7 pro, 12 proti, 13 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování původního předloženého usnesení: 22 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2377/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 

Přerov – části pozemku  p.č. 5455/6 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5455/6 ost. 

plocha označené dle geometrického plánu č.7350-158/2021 jako díl "a" zahrada o výměře 290 m2        

v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** R*** za kupní cenu v místě 

a čase obvyklou ve výši 174.000,-Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně z přidané 

hodnoty.  

 

 

Diskuse: 

Pan Lukáš Ráb, občan města Přerova: 

Popsal svou žádost a ukázal na fotografiích z roku 2016 stav na pozemku včetně aktuálního podoby. 

Původně žádal o 500 m2 pozemku, požadavek upravil na 290 m2.  

 

Ing. arch. Horký: 

Podpořil prodej pozemku. 

V materiálu je uvedeno, že komise pro majetkové záležitosti doporučila radě podat návrh 

zastupitelstvu neschválit, ale v zápise z daného jednání to nenašel.  

 

p. Zácha: 

Prověří a informaci doplní. Pokud se stala chyba, tak se za ni řádně omluví. Není v tom žádný úmysl.  

 

Ing. Vrána: 

Bude hlasovat pro, protože nebude dotčen komfort dětí ve školce, protože jde o malý a okrajový 

pozemek. Navíc dojde k zarovnání hranice pozemků. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 
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2378/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 5307/661, p.č. 5307/662, p.č. 5307/663, p.č. 

5307/664, p.č. 5307/665, p.č. 5307/666, p.č. 5307/667, p.č. 5307/668 

vše v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5307/661 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, p.č. 5307/662 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2, 

p.č. 5307/663 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, p.č. 5307/664 zastavěná plocha a nádvoří       

o výměře 2 m2, p.č. 5307/665 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, p.č. 5307/666 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 4 m2, p.č. 5307/667 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 a p.č. 

5307/668 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 vše v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek: 

 

Číslo jednotky  Způsob využití     Vlastnický podíl 

 

2708/1   byt      551/42407 

2708/2   byt      214/42407 

2708/3   byt      859/42407 

2708/4   byt      725/42407 

2708/5   byt      374/42407 

2708/6   byt      652/42407 

2708/7   byt      725/42407 

2708/8   byt      375/42407 

2708/9   byt      654/42407 

2708/10  byt      724/42407 

2708/11  byt      376/42407 

2708/12  byt      653/42407 

2708/13  byt      722/42407 

2708/14  byt      376/42407 

2708/15  byt      653/42407 

2708/16  byt      722/42407 

2708/17  byt      374/42407 

2708/18  byt      652/42407 

2709/1   byt      636/42407 

2709/2   byt      217/42407 

2709/3   byt      855/42407 

2709/4   byt      641/42407 

2709/5   byt      544/42407 

2709/6   byt      651/42407 

2709/7   byt      640/42407 

2709/8   byt      545/42407 

2709/9   byt      651/42407 

2709/10  byt      642/42407 

2709/11  byt      544/42407 

2709/12  byt      650/42407 

2709/13  byt      637/42407 

2709/14  byt      544/42407 

2709/15  byt      648/42407 

2709/16  byt      639/42407 

2709/17  byt      542/42407 

2709/18  byt      647/42407 

2710/1   byt      635/42407 

2710/2   byt      210/42407 
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2710/3   byt      842/42407 

2710/4   byt      639/42407 

2710/5   byt      542/42407 

2710/6   byt      650/42407 

2710/7   byt      635/42407 

2710/8   byt      541/42407 

2710/9   byt      644/42407 

2710/10  byt      640/42407 

2710/11  byt      543/42407 

2710/12  byt      646/42407 

2710/13  byt      635/42407 

2710/14  byt      543/42407 

2710/15  byt      645/42407 

2710/16  byt      640/42407 

2710/17  byt      543/42407 

2710/18  byt      646/42407 

2711/1   byt      646/42407 

2711/2   byt      210/42407 

2711/3   byt      767/42407 

2711/4   byt      640/42407 

2711/5   byt      545/42407 

2711/6   byt      555/42407 

2711/7   byt      647/42407 

2711/8   byt      546/42407 

2711/9   byt      554/42407 

2711/10  byt      640/42407 

2711/11  byt      544/42407 

2711/12  byt      557/42407 

2711/13  byt      640/42407 

2711/14  byt      547/42407 

2711/15  byt      553/42407 

2711/16  byt      641/42407 

2711/17  byt      547/42407 

2711/18  byt      555/42407 

 

v bytovém domě č.p.  2708, 2709,  2710,  2711, příslušném k části obce Přerov I - Město, stojícím      

na pozemcích p.č. 5307/130 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/661 zastavěná plocha a nádvoří, 

p.č. 5307/662 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/663 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/664 

zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/665 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 5307/666 zastavěná plocha 

a nádvoří, p.č. 5307/667 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 5307/668 zastavěná plocha a nádvoří vše       

v k.ú. Přerov, za kupní cenu  ve výši 1600,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemků je 

osvobozeno od daně z přidané hodnoty. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 
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2379/22/3/2021 Úplatný převod vlastnictví statutárního města  Přerov - pozemků  

p.č. 167/1, p.č. 166, p.č. 157/6, p.č. 152/7, p.č. 151, p.č. 171/1, p.č. 

157/4, p.č 170/3, p.č. 157/3, p.č. 152/5, vše v k.ú. Kozlovice u 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 167/1 orná půda   

o výměře 627 m2, p.č. 166 zahrada o výměře 68 m2, p.č. 157/6 orná půda o výměře 723 m2,  p.č. 152/7 

orná půda o výměře 656 m2, p.č. 151 orná půda o výměře  36 m2, p.č. 171/1 ost. plocha  o výměře     

532 m2, p.č. 157/4 orná půda o výměře  383 m2, p.č 170/3 ost. plocha o výměře 111 m2, p.č. 157/3 

orná půda o výměře 1016 m2, p.č.152/5 orná půda o výměře 946 m2 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova               

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti TEPLO – CHLAD s.r.o., IČ 

04491131, se sídlem Tovačovská 1017/4, 750 02 Přerov za kupní cenu 4.554.600,- Kč včetně DPH. 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Upravil usnesení: Vyškrtnout včetně DPH.  
Předmět převodu nebyl a není předmětem nájmu nebo pachtu, a proto kupní cena není předmětem 

DPH. 

 

Mgr. Grambličková: 

Neví, jestli to správně pochopila – nejdříve výběrové řízení vyhráli nějací jednotliví občané. Jestli tito 

občané ostrouhali tímto rozhodnutím, nebo jestli s tím souhlasili. Neví, jestli to pochopila. 

 

p. Zácha: 

Historie je popsaná v materiálu v kolonce zastupitelstvo města.  

Zastupitelstvo 8.6.2020 uložilo radě stanovit podmínky výběrového řízení na prodej pozemků, vypsalo 

výběrové řízení a dne 24.8.2020 změnilo své usnesení tak, že uložilo radě stanovit podmínky 

výběrového řízení na prodej pozemků a částí pozemků, jak je pospáno a 6.6.2021 zastupitelstvo 

schválilo po výběrovém řízení úplatný převod pozemků do vlastnictví společnosti Teplo-Chlad s.r.o. 

Diskuse proběhla, včetně toho, jaké byly nabídky, jestli prodat jednotlivým zájemcům, nebo zrušit 

celé výběrové řízení, nebo prodat tomuto zájemci, který dal nabídku na všechny pozemky, protože 

neměli nabídku na všechny pozemky. To nejpodstatnější bylo, že proti nim stáli majitelé přilehlých 

zahrad, kteří říkali, ať jim zachováme přístup. Město se rozhodlo schválit záměr úplatného převodu 

tomuto žadateli a bylo mezi nimi, jestli se dohodnou, nebo nedohodnou, že ten přístup bude zachován 

k těm zahradám. Pokud by se nedohodli, tak celý převod by padl a čekalo by se, jak dopadne 

prohlášení nebo rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, jestli stávající přístup do lokality uzná         

za komunikaci, nebo neuzná.  

 

Mgr. Jan Grepl, advokát, právní zástupce společnosti TEPLO-CHLAD s.r.o.: 

 

 

Procedurální hlasování o možnosti vystoupení pana Grepla, který není občanem města Přerova: 
31 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

Mgr. Jan Grepl, advokát, právní zástupce společnosti TEPLO-CHLAD s.r.o.: 

Zahájili jednání s občany přilehlých pozemků o vytvoření přístupové cesty, která tam existovala už 

v době, kdy do jednání vstoupili. Oslovili všechny vlastníky dotčených pozemků až na jednoho, 

všichni s nimi zahájili spolupráci. Před 10 dny došlo k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, kterou se 

společnost zavázala zřídit věcné břemeno v podobě pozemkové služebnosti cesty. Smlouva bude 

zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. 

Součástí smlouvy byla podmínka ze strany vlastníků, aby byl předán nějaký notářský zápis, který bude 

dosvědčovat, že ta účelová komunikace už tam v tuto chvíli existuje.  
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Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2380/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – parkovací stání a chodník vybudované v rámci stavby 

„Bytový dům Vesna“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod parkovacích stání (23 míst) vybudovaných na pozemku p.č. 4516/1 

o výměře cca 25 m2, p.č. 4394/1 o výměře cca 259 m2, p.č. 4520 o výměře cca 13,4 m2 vše       

v k.ú. Přerov z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882,         

765 02 Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- 

Kč vč. DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude originál, 

nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením 

nabytí právní moci a zaměření skutečného provedení stavby. 

 

2. schvaluje úplatný převod chodníku vybudovaného na pozemku p.č. 5108/5 o výměře 2 m2, 

p.č. 4516/1 o výměře 55,9 m2, p.č. 4394/1 o výměře 114,5 m2 a p.č. 4520 o výměře 32,8 m2 

vše v k.ú. Přerov z majetku společnosti GEFEST PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 

765 02 Otrokovice, IČ: 10667229 do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu 1000,- 

Kč vč. DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností GEFEST 

PŘEROV s.r.o., se sídlem Hložkova 1882, 765 02 Otrokovice, IČ: 10667229 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutární městem Přerov (jako budoucím kupujícím), kupní smlouva bude 

uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy budoucího prodávajícího, jejíž součástí bude originál, 

nebo ověřená kopie kolaudačního rozhodnutí na stavbu "Bytový dům Vesna" s vyznačením 

nabytí právní moci a zaměření skutečného provedení stavby. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Pokud má bytový dům vlastní parkovací místa, tak je otázkou, proč je tak hodný a buduje dalších 23 

míst. Může to být rozhodnutí investora. On se spíše domnívá, že potřebuje vybudovat celkem 48 

parkovacích míst. 

Dotaz – jak vysoký má být tento bytový dům? 

 

p. Zácha: 

Myslí si, že je to sedmipodlažní dům. Poslední podlaží je půdorysně ustoupené, pravděpodobně tam 

budou terasy. Myslí si, že to vyplývá i z výpočtu parkovacích míst.  

Pro něho bylo podstatné konstatování, že ta parkovací místa budou veřejně přístupná a nebudou 

například na SPZ pro určitého uživatele. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 
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2381/22/3/2021 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 5276/10 a p.č. 

5276/11, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s 

příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový 

úřad do vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 

5276/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 69 m2 a p.č. 5276/11 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 95 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví České republiky s příslušností 

hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 

Žižkov, 130 00 Praha 3, do vlastnictví statutárního města Přerova za celkovou kupní cenu ve výši 

96.020,- Kč. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

S materiálem souhlasil.  

Dotaz – co je myšleno časovou tísní, proč materiál nebyl předložen komisi pro majetkové záležitosti, 

když dopis byl doručen 16.9. a od té doby se komise konala 6.10. a 3.11.? 

 

p. Zácha: 

Je to tím, kolik majetkoprávních záležitostí a v jaké podobě a v jaké formě na odboru majetku pracují, 

vzhledem k tomu, jak covid kolísá, jak se střídají kolegové na odboru, ale zašle písemnou odpověď. 

Myslí si, že to je ten důvod, proč nedoputovalo až do komise.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

2382/22/3/2021 Úplatný převod nemovité věci do vlastnictví statutárního města 

Přerov – pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 523/4 ovocný sad o celkové výměře 560 m2 v k.ú. 

Lýsky z vlastnictví společnosti SIBOM s.r.o., se sídlem Přerov IX-Lýsky, U Silnice 70/7,      

IČ 48395625 do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 

987.000,- Kč včetně DPH. 

 

2. schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu oprávněného z věcného břemene 

neomezeně vstupovat a vjíždět na pozemek p.č. 523/4 (ovocný sad) o výměře 560 m2 v k.ú. 

Lýsky za účelem zajištění přístupu a příjezdu na pozemek p.č. 523/3 (ovocný sad) o výměře 

2.284 m2 v k.ú. Lýsky a s tím spojené povinnosti povinného z věcného břemene strpět výkon 

tohoto práva ze strany oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno             

na základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi statutárním městem Přerov, 

které se na základě kupní smlouvy uzavřené dle bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku 

p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (povinný z věcného břemene) a společností SIBOM s.r.o., IČ 

48395625, se sídlem U Silnice 70/7, Přerov IX-Lýsky, 750 02 Přerov, jako vlastníkem 

pozemku p.č. 523/3 v k.ú. Lýsky (oprávněný z věcného břemene). Věcné břemeno bude 

zřízeno na dobu neurčitou a bezúplatně. Práva a povinnosti z věcného břemene budou spojena 
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s vlastnictvím pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (služebný pozemek) na straně jedné                 

a vlastnictvím pozemku p.č. 523/3 v k.ú. Lýsky (panující pozemek) na straně druhé a               

v případě jejich převodu přejdou na jejich nové nabyvatele. 

 

3. schvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného ve smyslu ust. § 2144 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Předkupní právo bude 

zřízeno na základě smlouvy o zřízení předkupního práva k nemovitým věcem jako práva 

věcného uzavřené mezi statutárním městem Přerov, které se na základě kupní smlouvy 

uzavřené dle bodu 1. usnesení stane vlastníkem pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky (povinný       

z předkupního práva) a společností SIBOM s.r.o., IČ 48395625, se sídlem U Silnice 70/7, 

Přerov IX-Lýsky, 750 02 Přerov (předkupník) k pozemku p.č. 523/4 (ovocný sad) o výměře 

560 m2 v k.ú. Lýsky a bude spočívat v povinnosti povinného z předkupního práva, případně 

dalších vlastníků pozemku p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky jako jeho právních nástupců, nabídnout 

předkupníkovi ke koupi pozemek p.č. 523/4 v k.ú. Lýsky v případě, že povinný z předkupního 

práva bude chtít tento pozemek prodat, směnit nebo jinak i bezúplatně převést třetí osobě 

(koupěchtivému). 

 

4. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

    rozpočet      

po úpravě 

  1211 210  Daň z přidané hodnoty 303 172,4  * + 987,0 304 159,4 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

   rozpočet    

 po úpravě 

3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300685 – Výkup 

pozemku p. č. 523/4 v k. ú. Lýsky) 

0,0 + 987,0 987,0 

  

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál projednávali ve Finančním výboru. Podpořili princip nákupu tohoto pozemku. Domnívají se, 

že bude lepší, když bude točna na vlastním majetku, i když o nic nejde, když je nájemní smlouva 

platná. Buď se to vyřídí tímto způsobem, nebo zůstaneme v nájmu. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

  

 

2383/22/3/2021 Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě a smlouvě o výpůjčce ze 

dne 19.9.2021 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Darovací smlouvě        

a smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 uzavřené dne 19.9.2020 mezi TJ Sokol Dluhonice, 

z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dluhonice jako dárcem a statutárním městem Přerov 

jako obdarovaným. Dodatkem se mění podmínky pro odstoupení od darovací smlouvy a nově             
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se stanoví možnost odstoupení od darovací smlouvy dle ust. § 2001 občanského zákoníku v případě, 

že Nové sportoviště nebude dokončeno, tj. že nesplní podmínky stanovené příslušnými právními 

předpisy pro jeho řádné užívání, nejpozději v termínu do 31.12.2022. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

2384/22/3/2021 Směna nemovitých věcí v majetku statutárního města Přerova – 

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

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

dodatek č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí 

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

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

135 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Přerov, se sídlem Přerov I-Město, 

Kratochvílova 128/41, IČ  00053236 uzavřené dne 15.9.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.6.2021. 

Dodatek č. 2 se týká: 

- změny čl. II. odst. 3 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dohodly, že budoucí první 

směňující vyzve budoucího druhého směňujícího k uzavření směnné smlouvy, dle této smlouvy           

o budoucí smlouvě směnné do 6 měsíců poté, co bude geometrickým plánem zaměřena část pozemku 

p.č. 6693 v k.ú. Přerov po provedení stavby “propojení cyklostezek Velká Dlážka - Hranická”, 

nejpozději však do 31.12.2023." 

- změny čl. IV. odst. 5 smlouvy, jehož nové znění zní: "Smluvní strany se dále zavazují nezatěžovat 

předmětné nemovité věci omezeními vlastnického práva, a to zejména zástavními právy, předkupními 

právy a věcnými břemeny, s výjimkou zřízení věcného břemene pro plynárenské zařízení - nízkotlaký 

plynovod DN 315 ve prospěch společnosti GasNet s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 

940/96, IČ 27295567." 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2385/22/3/2021 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby města Přerova, 

s.r.o. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci – traktoru 

KOBOTA, typ M11, varianta: M135GXRZ, identifikační číslo vozidla (VIN): 70209, registrační 

značka vozidla (RZ): M01 1650, inventární číslo 039-00000181, včetně všech jeho součástí                  

a příslušenství, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,         
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za kupní cenu ve výši 683.300,- Kč, která bude navýšena o DPH v platné sazbě daně, s tím,                

že společnost Technické služby města Přerova, s.r.o. nabyde vlastnické právo k movité věci jako 

předmětu převodu dnem 1.1.2022. Součástí kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako 

prodávajícím a společností Technické služby města Přerova, s.r.o. jako kupujícím bude ujednání,          

že kupní cena bude uhrazena statutárnímu městu Přerov ve dvou splátkách tak, že 1. splátka ve výši 

341.650,- Kč bude uhrazena do 31.3.2022 a 2. splátka ve výši 341.650,- Kč bude uhrazena                 

do 30.9.2022. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2386/22/3/2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy     

v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2387/22/3/2021 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy    

v k.ú. Popovice u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

2388/22/3/2021 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k podílu id. 1/3 pozemku 

p.č. 5176/39 v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným            

z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje jménem statutárního města Přerova, jako osoby 

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

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

k podílu id. 1/3 pozemku p.č. 5176/39 orná půda o výměře 3580 m2 v k.ú. Přerov R*** M*** O***, 

bytem ***, jako osobě povinné z předkupního práva.  

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 

nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2389/22/3/2021 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č.  20 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města 

Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 20 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. 

T.G.Masaryka 8, IČ 45180512 ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 

9.2.2010,  č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012,    

č. 7 ze dne 1.7.2011,  č. 8 ze dne 2.10.2012, č. 9 ze dne 28.12.2012,  č. 10 ze dne 17.9.2013,  č. 11 ze 

dne 15.9.2014, č. 12 ze dne 20.4.2015, č. 13 ze dne 19.5.2016, č. 14 ze dne 30.8.2016, č. 15 ze dne 

22.8.2017, č. 16 ze dne 22.8.2017, č. 17 ze dne 23.5.2018, č. 18 ze dne 29.8.2018 a č. 19 ze dne 

5.11.2020, kterým se upravuje zřizovací listina tak, že se do majetku svěřeného k hospodaření vkládá 

pozemek p.č. 239 zast. pl. a nádvoří o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

technického vybavení bez č.p./č.e.,  inv. č. 020-00000541 v pořizovací hodnotě 600.000,- Kč. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Grambličková: 

Připomenula férové jednání, kdy někdo vyhrál výběrové řízení a nedostal se k tomu majetku. Příště, až 

nějaká komise změní svůj názor, který bude jiný, než je výsledek výběrového řízení, tak aby si dřív 

uvědomila, po čem touží a co potřebuje.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:00 – 16:15 hodin 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora 

 

2390/22/4/2021 Rozpočtové opatření č. 20 a 21 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů           

dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednomyslně doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 4 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch),    

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2391/22/4/2021 Rozpočtové opatření č. 22 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů           

dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2392/22/4/2021 Obecně závazná vyhláška č.../2021, kterou se mění a doplňuje 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky               

č. 10/2020 

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

kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 10/2020 dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil ke schválení. 
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Hlasování: 29 pro, 3 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2393/22/4/2021 Obecně závazná vyhláška č..../2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

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

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Zastavil se u částky 1850,- Kč za tunu v r. 2029, což je poměrně strmý nárůst od 800,- Kč a což je 

dnes bez využití slevy. Je odhad, kolik by musel činit poplatek za odpady pro občany, pokud by měla 

zůstat výše našich doplatků stejná? Je možné už podávat elektronicky a uhradit převodem z účtu? 

Pokud občané neví svůj variabilní symbol, mohou ho zjistit elektronicky, jak bylo přislíbeno? 

 

Ing. Mazochová: 

Myslí, že by byla 2,5krát vyšší. Variabilní symbol se neustále testuje a jsou tam nějaké problémy. 

Elektronicky platit ze svého elektronického bankovnictví lze. Variabilní symbol občané zjistí z toho, 

jak platili před rokem, nebo mohou volat na odbor ekonomiky.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je zájem, aby variabilní symbol bylo možné získat online.  

 

JUDr. Lichnovský: 

OZV prošla rovněž Finančním výborem, podrobně tam diskutovali i s paní náměstkyní. Nikdo neměl 

žádné zásadní připomínky. Materiál i s legislativními úpravami podpořili a doporučili zastupitelstvu 

ke schválení. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 3 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. 

Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 

2022 

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

primátora. 

2394/22/5/2021 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,          

a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2022: 
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               příjmy    971 432 800 Kč 

               výdaje    962 919 800 Kč 

    financování                   8 513 000 Kč 

               (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 uvedený v příloze č. 3, 

 

3. stanovuje, že závaznými ukazateli rozpočtu jsou výdaje specifikované v příloze č. 4. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento materiál jako jeden z hlavních projednávali na Finančním výboru. Poděkoval paní náměstkyni     

a odboru ekonomiky, že dokázaly sestavit velmi dobrý a vyvážený rozpočet. Rozhodně se není za co 

stydět, a proto členové Finančního výboru materiál jednoznačně doporučili ke schválení. 

 

Pan Martin Čechál, občan Přerova: 

Poukázal na velké množství rozpočtových opatření. Už se schvalovalo rozpočtové opatření č. 22. 

Rozpočet města řídí tok financí ve městě a rozpočtová opatření původní rozpočet do značné míry 

mění. 

 

Ing. arch. Horký: 

Paní náměstkyně říkala, že jsou vyhrazeny nějaké finance na zelenomodré školy. Pokud je tím ale 

myšlena fotovoltaika, tak to není zelenomodrá škola. Tím se myslí stromy a vody. 

Dotaz – ty kapitálové příjmy, které rostou o 19 milionů a jsou způsobeny vlivem nemovitého majetku, 

kde se předpokládá nárůst o 19 milionů oproti rozpočtu 2021? Co se chystá ještě k prodeji?  Je tam 

zahrnut Strojař, nebo pozemky, o kterých ještě neví? Měly tam být pozemky pro dálnici. 

Když město pozemky prodává, mohlo by také nakupovat. Jsou často možnosti využití předkupního 

práva.  

Jaké jsou částky na výkupy pozemků? 

Rezerva, která je v rozpočtu poklesla z 330 milionů na 33 milionů. Předpokládá, že se ty položky 

z rezervy rozpustily někam jinam, ale v investicích nevidí rekonstrukci objektu TGM 16, která se 

může těm 300 milionům blížit. Ptá se, zda se už s ní nepočítá, nebo proč není v rozpočtu zařazena. 

 

Ing. Mazochová: 

V rozpočtu je plánované se vším na jeden rok. Když uzavřou rok, převádí prostředky z předchozího 

roku. Některé jsou už rozčleněny, některé ne. Rozpočtová opatření – pokud neušetříme ten daný rok, 

tak se financují právě z toho zůstatku. 

Zelenomodré střechy – mají tam i hospodaření se srážkovou vodou. Není to součástí rozpočtu, je to 

jen v důvodové zprávě. Bude to ze zůstatku předchozího roku, popřípadě mají úvěr. 

Kapitálové příjmy – tam jsou 3 největší částky, jsou to 3 pozemky. Jsou to pozemky ŘSD, kde se 

předpokládá doplatek v rámci připravované směnné smlouvy na vypořádání pozemků pro stavbu 

dálnice D1 – to je cca 13 milionů. Dále 18 milionů v lokalitě Staré rybníky. Potom pozemek 14 

milionů mezi Přerovem a Kozlovicemi.  To jsou ty největší nárůsty. 

Výkupy pozemků by měl mít odbor majetku, popřípadě má ještě rezervu. Jmenuje se na obnovu 

majetku. Těch 33 milionů je na havárie, na nerozpočtované výdaje všech ostatních, kromě odboru 

majetku. Je to rezerva rozpočtu 2022. Převedou rezervu z předcházejících roků, která je částečně 

rozčleněná a částečně budou mít volné prostředky, především je tam zachováno 80 milionů na domov 

důchodců, je tam kompenzační bonus, který město dostalo ve výši 50 milionů – nechali je na propad 

daňových příjmů. Jsou tam prostředky na strategické akce, na Dluhonice. Ty převedou až ukončí rok 

2021. Na TGM 16 vyčlenili finanční prostředky v roce 2021 a 66 milionů z úvěru a opět budou 

převedeny v únorovém zastupitelstvu. 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Díval se do archivu - i v minulém volebním období to bylo zhruba 20 rozpočtových opatření každý 

rok.  

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 proti, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 

nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Petr Měřínský, primátor. 

 

2395/22/6/2021 Zpráva o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí vyhodnocení projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu města 

Přerova 2017-2021 podle přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení 

 

2. schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Zprávu        

o uplatňování Územního plánu města Přerova 2017-2021, která je přílohou č. 2 tohoto návrhu 

na usnesení 

 

3. rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, o pořízení změny Územního plánu města 

Přerova v souladu se schválenou Zprávou o uplatňování Územního plánu města Přerova   

2017-2021. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Vytáhl si ze zprávy několik zajímavých údajů, například, že rozvojové plochy pro bydlení jsou 

naplněny zhruba ze 4,8 % od doby, kdy byl územní plán pořízen, je to přibližné procento. Ukazuje to, 

že v územním plánu je těch ploch pro bydlení navrženo poměrně dost. Možná je na místě zamýšlet se, 

zdali se nedají v některých lokalitách redukovat a zavést tam například jiné funkční využití. 

Upozorňoval i dříve na stav rozvoje městské nebo krajinné zeleně. S přírodními podmínkami příliš 

nepracují, ačkoli územní plán navrhuje množství prvků. Bylo by dobré to více rozvíjet. S tím souvisí     

i připomínky Agentury ochrany přírody a krajiny – nechal promítnout fotografie – jedná se o lokalitu 

Interlovu, respektive plochy pro bydlení. V té oblasti nestojí žádný rodinný dům, přesto je to plocha 

zařazená do stabilizované plochy pro rodinné bydlení. Plocha by se měla jmenovat jinak, protože tam 

bydlení není, respektive by to mohla být návrhová plocha – mělo by se to uvést do souladu. 

Zastupitelé by se měli zabývat tím, zda materiál neodložit a připravit jej poněkud lépe.  

Hodnotí kladně vůli zanést prvky regulativů do územního plánu, protože dnes popisy jednotlivých 

funkčních ploch jsou naprosto ploché a odkazují se pouze na vyhlášku, vůbec nereflektují specifika 

města a daného místa.  

Dal protinávrh: materiál odložit a připravit zprávu lépe s tím, že se tam zapracují podněty 

Agentury ochrany přírody a krajiny. 
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Mgr. Netopilová: 

Je přesvědčena o tom, že podněty, které ke zprávě územního plánu dává Agentura ochrany přírody        

a krajiny jsou naprosto na místě a jsou v souladu s adaptační strategií na klimatické změny, ke které se 

zavázalo město Přerov. Je udivující, že samo město se nechopilo příležitosti napravit zjevně 

nestandardní a špatný stav týkající se lokality mezi Michalovem a Žebračkou.  

Agentura navrhuje, aby v územním plánu plocha mezi Michalovem a Žebračkou nebyla zastavěným 

územím. Plocha je tak označena v rozporu se skutečným stavem, protože nejde o stabilizovanou 

existující plochu rodinného bydlení. Plocha je záplavovým územím. Je zajímavé, že v roce 2008 byl 

konstatován negativní vliv uvedeného způsobu využití, tedy zástavby plochy na předměty ochrany 

evropsky významné lokality Bečva – Žebračka. Pozemky by se musely odvodnit, nebo zvýšit terén. Je 

zajímavé, že následující posouzení, které vzniklo později v roce 2009, tak konstatovalo právě opačný 

závěr. V roce 2015 opět bylo konstatováno, že nelze negativní ovlivnění v té evropsky významné 

lokalitě vyloučit.  

Druhý podnět se týká lokality Interlovu – plocha v rozporu s platnými právními předpisy. Nebyl vůbec 

posuzován v rámci hodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.  

Dala protinávrh bod 4. usnesení: rozhodlo rozsah změn územního plánu dle bodu 3. usnesení 

rozšířit o podněty Agentury ochrany přírody a krajiny z 11.11.2021.     

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Agentura ochrany přírody a krajiny dává požadavky opakovaně. Ve své době dávala vyjádření 

k ochraně přírody a krajiny na krajském úřadě v Olomouci a ten dával Přerovu za pravdu, že tam 

problém není. Ve vyhodnocení píší, že se budou zabývat samostatnou změnou. 

 

Ing. arch. Horký: 

Uvedení stabilizované plochy pro bydlení, kde žádné rodinné domy na pozemku nejsou, by mělo být 

součástí pokynů, který vyplývají ze zprávy o uplatňování. 

Dotaz – zpráva o uplatňování je nahrána nově. Neví, co se tam změnilo.  

Připomínka – ve zprávě o uplatňování viděl, že vytahuje jednotlivá rozhodnutí zastupitelstva, která 

mají co dočinění s územím města, nicméně opomenula usnesení z roku 2018, kdy zastupitelstvo 

uložilo radě zpracovat projektovou dokumentaci na opravu Strojaře a pro dané území zpracovat 

regulační plán. Regulační plán tam není zanesen a ten požadavek vyhodnocen. To je důvod, proč by se 

ta zpráva měla ještě dopracovat. 

 

Mgr. Netopilová: 

Problém zástavby v tak cenném území je, že se o něm psalo už v různých územně plánovacích 

dokumentacích. Například ministerstvo místního rozvoje už ve sborníků příkladů z roku 1999 – 2002 

se píše o Přerovu a této lokalitě jako nevhodné pro zástavbu. Je tam také schválený plán péče               

o Žebračku ministerstvem životního prostředí pro léta 2020 – 2029, kde tyto podněty opět jsou a podle 

ní se s nimi počítá, jako s oprávněnými.  

Od roku 2009 Agentura ochrany přírody a krajiny tyto podněty dává opakovaně a bezúspěšně. 

 

Mgr. Kouba: 

Měl výrazný podíl na zpracování adaptační strategie. Agentura tyto připomínky vznášela, oni s nimi 

konzultovali tu oblast Křivá a opravdu v budoucím plánu mohou být napraveny. Vy se ale snažíte do 

zprávy do roku 2021 vměstnat záležitosti toho roku 2021.  

Myslí si, že dostatečně upozornili na tuto oblast. V budoucím územním plánu se budou tou změnou 

zabývat. Tím naplní i akční plán a adaptační strategie.  

ÚSES – je to záležitost výhledová, nikoliv zpětná. To znamená, že v následujícím územním plánu 

mohou být zapracovány nové lokality a oni o nich jednají. Akční plán a adaptační strategie je k tomu 

vyzývají.  

Revokace nebo pozdržení tohoto materiálu není až tak na místě, kromě té připomínky,                         

že nezohledňuje reálný stav. 
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Mgr. Grambličková: 

Vyzvala, aby nebyli hluší k tomu, co popisuje Agentura ochrany přírody a krajiny. Domnívá se, že 

ochrana přírody v Přerově dostává na frak.  

Návrh, který tady zazněl, že by se zpráva mohla dopracovat, nikomu neublíží.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Naprosto se nedomnívá, že materiál je hluchý k připomínkám Agentury ochrany přírody a krajiny. 

 

Mgr. Kouba: 

Chtěl říct totéž, co pan primátor. 

Agentura ochrany přírody a krajiny si chválí spolupráci s městem Přerov. Dochází k prohlubování 

spolupráce, ať už v oblasti Žebračky, či plánu na rozšíření oblasti Žernavé. O lokalitě Křivé se 

samozřejmě také bavili a výhledově se tím územím budou zabývat, stejně jako starými sady, které jsou 

dále za Interlovem, kde agentura vysazuje nové stromy. 

Spolupráce s agenturou je lepší, než byla v předchozím období. 

 

 

Hlasování o protinávrhu paní Netopilové: 12 pro, 4 proti, 16 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 13 pro, 5 proti, 14 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování původního předloženého usnesení: 20 pro, 5 proti, 7 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. 

Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

2396/22/6/2021 Změna č. 12B Územního plánu města Přerova - vydání 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,    

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhodnocení stanovisek                     

a připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 12B Územního plánu města Přerova podle 

přílohy č. 1 tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 53 zákona č. 183/2006 Sb.,                 

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a § 171 a následujících zákona         

č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, Změnu č. 12B Územního plánu města Přerova, 

formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V této změně si všiml, že se navrhuje okružní křižovatka na ulici 9. května, Ztracená, U hřbitova a Bří. 

Hovůrkových. Dotaz - jedná se o veřejně prospěšnou stavbu třeba i s právem vyvlastňování a jestli je 

tam zapsané předkupní právo.  

Dotaz – ve vyhodnocení po opakovaném projednání této změny narazil na připomínky pana P. – pro 

plochy nejsou stanoveny podrobnější lokální specifika. Byl by rád, kdyby se tím orgán územního 

plánování města podrobněji zabýval. Připojil se ke kritice toho, že nevyužívají možnosti předepsat pro 
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některé oblasti požadavek na stanovení územní studie, nebo regulační plán před tím, než se o nich 

bude rozhodovat. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

K připomínkám pana P. – zdůvodnění tam napsali, mají souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu. 

Změna 12B je v pořádku. 

Územní studie na strategickou zónu – je problém, co tam dát, když v současné době se neví, co tam 

bude. Územní studie vytváří tzv. stavební uzávěru. Pro potencionálního investora to může být 

překážkou.  

Křižovatky – oni zařazovali jednak veřejně prospěšnou stavbu stezku na Velkých Novosadech, stezku 

na Bří Hovůrkových a jednak křižovatku U hřbitova. Důvod je ten, že s tou křižovatkou se v současné 

době nemůže moc hnout, protože v tom území jsou nedořešené majetkové vztahy. Vycházeli z plánu 

udržitelné mobility a snaží se toto řešení popohnat. Myslí si, že když to dají jako veřejně prospěšnou 

stavbu, tak je to lépe a může se s tím něco dělat.  

 

Ing. arch. Horký: 

Je rád, že okružní křižovatka je veřejně prospěšná stavba. Možná to tam mohlo být už dříve. 

Je namístě se zamyslet, jestli by pověřeným zastupitelem pro územní plán neměl být spíše pan Kouba, 

který se v problematice orientuje.  

Pan Kouba řekl, že v příštím územním plánu. Má dotaz - bude nový územní plán? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že právo zastupitele navrhovat pověřené osoby na jednotlivé oblasti – pokud má pan Horký 

nějaký návrh, může ho přednést. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Návrh nového územního plánu – názor pana Horkého zná, bylo to řešeno ve strategickém plánu, kde 

to nazvali revizí územního plánu. Na dílčí území budou nějaké architektonické nebo urbanistické 

limity zpracovány, že to bude buď změnou územního plánu, nebo novým návrhem územního plánu. 

Tuto záležitost konzultovali s Ústavem pro územní rozvoj v Brně, s ministerstvem pro místní rozvoj. 

Pokud v území dochází k nějaké radikální změně, tak může být návrh nového územního plánu. Pokud 

k radikální změně nedochází, nedoporučují vůbec vytvářet nový návrh územního plánu, spíše to řešit 

těmi změnami, protože vše musí začít znovu. Upozornil, že dálnice se ještě nestaví. 

Pokud by došlo k radikální změně a dokázali to zdůvodnit ve zprávě zdůvodňování územního plánu, 

tak by to zdůvodnili. To je ale problém. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2397/22/6/2021 Poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované 

strategie ITI - uzavření dodatku smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy 

SML/1681/2020 o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI 

uzavřené dne 10.12.2020 mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem 

Olomouc jako příjemcem. Předmětem dodatku smlouvy je změna termínů uvedených ve smlouvě. 
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Hlasování: 28 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. 

Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

O předřazení tohoto materiálu byli zastupitelé informováni v úvodu zasedání a byl projednán jako 

první.  

2398/22/6/2021 Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 

2021 - 2027 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategický plán rozvoje statutárního města 

Přerova pro období 2021 - 2027. 

 

 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

2399/22/7/2021 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované v 2021 a akce 

přecházející do roku 2022 

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

primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí Přehled zrealizovaných investičních akcí v roce 2021 

 

2. bere na vědomí Přehled přecházejících investičních akcí z roku 2021 do roku 2022 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch),     

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2400/22/7/2021 Veřejná zakázka „ZŠ Želatovská – rekonstrukce přípojky 

kanalizace a zdravotechniky“ – schválení záměru zadat veřejnou 

zakázku  a schválení úpravy rozpočtu 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Mgr. Petr Kouba a Ing. Hana Mazochová, 

náměstci primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ZŠ Želatovská – 

rekonstrukce přípojky kanalizace a zdravotechniky“, dle důvodové zprávy, 
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  1211 210  Daň z přidané hodnoty 295 000,0 + 8 172,4 303 172,4 

  2229    Ostatní přijaté vratky transferů        

 a podobné příjmy 

4 468,6 + 4 640,1 9 108,7 

  4111 210  Neinvestiční přijaté transfery  

 z všeobecné pokladní správy  

 státního rozpočtu 

10 765,2 * + 753,5 11 518,7 

  4116 210  Ostatní neinvestiční přijaté 

 transfery ze státního rozpočtu 

39 994,9 * + 1 034,0 41 028,9 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 280 989,4 * - 7 000,0 
  

273 989,4 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210701 

 – Rekonstrukce přípojky kanalizace  

 a zdravotechniky, ZŠ Želatovská) 

0,0 + 21 600,0 21 600,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Zakázku je nutné udělat, havarijní stav je neoddiskutovatelný. Finanční výbor doporučil materiál         

ke schválení.  

 

Ing. arch. Horký: 

Ve škole nebyl, neví, jestli je tam bezbariérový přístup. Budou nové toalety mít bezbariérové kabiny? 

Pokud ano, přemýšlel by o možnosti získání nějaké dotace. 

Pokud se budou měnit stupačky a další rozvody, rozbijí se kachličky. Doufá, že nové jsou v rozpočtu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

K podnětům pana Horkého bude písemné sdělení. 

 

Ing. Hrabina: 

Nedávno na té škole bylo schválené zachytávání dešťové vody, a protože celková rekonstrukce 

rozvodů vodovodů se k tomu přímo nabízí, zda by nebylo možné tuto dešťovou vodu ekologicky a 

ekonomicky využít jako hasící vodu nebo splachovací vodu. 

 

Mgr. Kouba: 

Projekt, který je pod stavebním povolením, byl zpracováván delší dobu. Není to tam. Technika na 

přepouštění a filtraci vody, kterou by museli pustit do rozvodů by investici zase navýšila. Je to 

výborný nápad, ale v současné době o tom neuvažují. Ta voda, která je tam v současné době 

zadržovaná stačí k zalévání vnitrobloku. V současné době není tolik zadržené vody, aby ji využívali     

a napouštěli do řadu. Snad by šlo využít jako hasící voda – tam by ta investice nebyla tak velká. 

 

 

 

 

 



34 

 

Ing. arch. Horký: 

Možná by se dala aplikovat dotace a snížil by se podíl financí na této investiční akci. Existuje institut 

změny stavby před dokončením, tak by stačilo přepracovat realizační projekt a změny povolit až 

následně. Zkuste to zvážit. Mohla by se rozdělit přípojka a interiérové úpravy.  

 

Mgr. Kouba: 

Ten nápad už byl kvůli snížení investice, nicméně byl ujištěn, že rozdělení zakázky by mohlo být 

vnímáno jako dělení zakázky. Projektová dokumentace je chápána komplexně. Tento dotaz už měli.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

8. DOTAČNÍ PROGRAMY A STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO 

ROK 2022 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Měřínský, primátor a Mgr. Petr 

Kouba, náměstek primátora. 

 

2401/22/8/2021 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 12 500 000 Kč,   

c) volný čas ve výši 384 600 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 091 600 Kč, 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů                      

v jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022 s výjimkou žádosti s ev. č. SOC-C-06/22, 

kde bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena v oblasti 

spolufinancování. 

 

V případě žádostí s ev. č. DSP-A-039/22, DSP-A-097/22 a DSP-A-098/22 žadatele Sportovní 

klub ŠELA SPORT, z.s., IČ: 61986054, se sídlem Interbrigadistů 806/2, 750 02 Přerov, pro 

oblast sportu na rok 2022 Zastupitelstvo města Přerova schvaluje výjimku termínu podání 

žádostí dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 28.02.2022 
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2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právních jednání dle 

bodu 1 usnesení v oblasti sportu, volného času a v oblasti sociální a zdravotní, k jejich 

uzavření a podpisu, 

 

3. neschvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v oblasti 

kultury a oblasti sportu žadatelům, u kterých je ve sloupci „Návrh Rady města Přerova“ 

uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Do dotačních programů se hlásí nejrůznější spolky, instituce a lidé, kteří se významnou měrou podílejí 

na životě ve městě. Toto je skvělá příležitost, jak jim vyjádřit poděkování a je mu velkou radostí, když 

město může na činnost těchto spolků přispět a pomoct rozvoji života ve městě. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

S poděkováním se všichni rádi připojí.  

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2402/22/9/2021 Předání dokončené investiční akce k hospodaření ZŠ U Tenisu   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 8 k protokolu o předání        

a převzetí nemovitého majetku do správy uzavřenému dne 1. 3. 2002 mezi statutárním městem Přerov 

a příspěvkovou organizací Základní škola Přerov, U tenisu 4. Předmětem tohoto dodatku je předání 

investiční akce s názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Přerov, U tenisu 4“ k hospodaření              

v pořizovací ceně 12.965.046,90 Kč, a to ke 31.12.2021.  

Znění dodatku je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.12.2021 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 
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10. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2403/22/10/2021 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Přerovsku 2022 - 

2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb       

na Přerovsku 2022 - 2024. Znění plánu je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Je dobře, že takový materiál mají. Spousta občanů se v dnešní době může dostat do problémů a město 

by mělo vytvářet takové podmínky, aby jim v nějaké době pomohlo. Problém je v tom, že sociální 

podpora půjde i lidem, kteří celý život nepracovali a nemají zájem dodržovat pravidla občanského 

soužití. Město v tomto materiálu uvádí, že bude podporovat i tyto lidi. 

Nedaleko Kojetína se staví obrovský areál Amazonu a tam by si tito lidé mohli práci najít, ale město 

Přerov jim bude dávat další podporu. 

 

Mgr. Kouba: 

Pokud se budeme bavit o zneužívání sociálních dávek, tak si to řekněme rovnou. Střednědobý plán to 

nevyřeší. Má sloužit občanům města. Materiál reaguje na současnou legislativu. Výrazná je oblast 

proseniorské politiky, ve které udělali kus práce. Zrovna tak oblast prorodinná. 

 

MUDr. Slováček: 

V materiálu se dočetl, že se má pokračovat v projektu iglú. Zajímá ho, kolik iglú bylo využito a z těch 

využitých, kolik se vrátilo v použitelném stavu. 

 

Mgr. Kouba: 

Nakoupili 18 iglú pro jednotlivce a 2 iglú pro dvojice. V současné době mají na skladě 11 iglú pro 

jednotlivce a 1 iglú pro dvojici. Za dva roky ztratili 8 iglú, z toho 2 iglú, které byly ztraceny a 

zbývajících 6 likvidovali, protože byly nepoužitelné, ale byly vrácené. 

Ti, kteří zničili majetek, už nemají nárok podruhé získat iglú. Iglú je provizorní řešení, ne 

systematické. Je určeno pro zimní měsíce. Rozhodně odmítl, že by tento program iglú byl zneužíván. 

Vznikla skvělá služba - sedárna, kterou provozuje Charita. 

Výhledově se musí bavit o nějaké formě noclehárny, protože ta ve městě není. 

 

Ing. arch. Horký: 

Mrzí ho, že materiál neobsahuje téma ukončování bezdomovectví. Tady se pouze zmírňují dopady, 

případně image bezdomovců, ale o ukončování bezdomovectví nenajdeme v materiálu ani slovo. Byl 

by rád, kdyby se odbor s panem náměstkem zaměřil na cesty, které by vedly k ukončení 

bezdomovectví.  

 

p. Pospíšilík: 

Město spolupracuje úzce s Úřadem práce a mají poměrně detailní přehled o tom, kteří lidé žijí na 

sociálních dávkách. Takoví lidé by podporu neměli dostat. 

 

Mgr. Kouba: 

Změnit systém je na ministerstvu práce a sociálních věcí.  

K ukončování bezdomovectví – je tam to finanční poradenství, práce s těmi lidmi, tréninkové bydlení 

- úspěšnost je 50 %. Ve čtvrté kapitole jsou jednotlivá opatření. 
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Hlasování: 28 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2404/22/10/2021 Koncepce prorodinné politiky statutárního města Přerova 2022 - 

2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Koncepci prorodinné politiky statutárního 

města Přerova 2022 - 2024. Znění koncepce je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Dostál Marek: 

Když viděli na druhém místě potřebu rodičů řešit parkování a bezpečnější vystupování dětí u škol, tak 

upozornil, že brzo díky zpracování materiálu na Komisi pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

půjde do rady celkem obsáhlý materiál, který tuto problematiku řeší návrhově skoro u všech 

základních škol, včetně ZUŠ B. Kozánka. Brzy tato problematika bude posunuta dál. 

 

p. Pospíšilík: 

Pokud chce město vytvářet koncepci prorodinné politiky, tak by měl do toho být zapojen městský 

majetek. Největším problémem rodin je nedostupnost bydlení za přijatelné ceny. Všichni ví, jak 

stoupají ceny bytů a přitom se bourají nemovitosti typu chemik. Na minulém zastupitelstvu byl nějaký 

návrh, kdyby se Strojař zboural a postavily se nové byty, ale jaká by byla jejich cena? Pět milionů? 

Toto není koncepce prorodinné politiky. Bydlení pro mladé lidi v koncepci chybí. 

 

Mgr. Kouba: 

Nechybí. Na straně 45 je opatření 2.4 podpora bytového fondu pro mladé rodiny – „v rámci stávající 

bytové základny ve vlastnictví města Přerova se vyčlení k revitalizaci byty, které budou určeny pro 

bydlení mladých rodin. Tyto byty budou spadat do kategorie startovacích bytů. Startovací byty budou 

určeny jako bydlení pro mladé rodiny, páry či jednotlivce, většinou od 18 do 35 let. Nájemné bude 

regulované. Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, během které si nájemci najdou vlastní 

bydlení.“ Je to revoluční novinka. Pro příští rok jsou vyčleněny finance na opravu bytového fondu. 

Chtějí v příštím roce uskutečnit tento modelový příklad podpory mladých rodin, které za jimi 

určených podmínek, budou mít tímto bydlení usnadněno. Jedná se o nájemné bydlení.  

 

MUDr. Slováček: 

Tabulka číslo 19, opatření 2.4 – je škoda, že na jednu stranu se chceme tímto směrem ubírat a na 

druhou stranu na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr odprodeje hotelového domu Strojař, 

místo toho, aby město uvažovalo o tom, že je to další příležitost, jak tam udělat startovací byty pro 

mladé rodiny. 

Koncepce kiss&ride, přijde mu, že začínají být schizofrenní. Na jednu stranu se řeší neúměrná zátěž 

automobilové dopravy uvnitř města a investují se peníze do enviromentální výchovy dětí a žáků škol, 

jak se chovat ekologicky a na druhou stranu se budou zaobírat tím, jak usnadnit a zlepšit podmínky 

pro mama taxi. Zastupitelé by se měli zamyslet, kterým směrem chtějí, aby se město ubíralo. Buď 

neinvestujme do ekologické výchovy dětí, když je chceme učit, že u každé školy budou místa, aby 

dětičky po jednom mohli rodiče přivážet a odvážet. Nebo řekněme, že kiss&ride podporovat 

nechceme, protože je MHD, které mohou mít děti zadarmo a snižme tímto dopravní zátěž. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že co se týká startovacího bydlení pro mladé, pan Kouba odpověděl. Neví, co je na tom 

nejasné. Startovací nájemní bydlení pro mladé připravují, přesto, že minulé zastupitelstvo schválilo 

záměr prodeje Strojaře. 



38 

 

Co se týká kiss&ride – podle něho je to velmi rozumné řešení. Myslet si, že malé děti budou jezdit      

do škol autobusem, podle něho je nereálné. Je dobře, že tento koncept se připravuje.  

 

Mgr. Grambličková: 

Předpokládá, že materiál byl zpracován s velkým předstihem, tak se tam nevešla nová mateřská škola, 

která funguje od 1.8. Je to mateřská škola Na hradě. Nebylo by na škodu, ji tam doplnit.  

 

Mgr. Kouba: 

Mateřská škola Na hradě je soukromá. Zatím s nimi nespolupracují, nebyl se tam podívat.  

 

Mgr. Netopilová: 

Tuto koncepci už projednávali na Komisi sociální a zdravotní. Vyjadřovala se k ní kriticky. Nechce 

být konfrontační, ale ta koncepce, když si ji člověk přečte, tak má pocit, že jde o konstatování toho, co 

ve městě je, o výčet všech možných institucí. Jsou tam i věci, které s tím nesouvisí. Jsou tam                 

i některé drobnosti, které mohou zlepšit život ve městě rodinám, ale podle ní jsou to opravdu 

drobnosti. To hlavní, co udělat, aby udrželi mladé rodiny ve městě, to tam postrádá. Nechápe, proč 

město prodává byty, proč jich prodává tolik, když zároveň v materiálu deklaruje, že chce byty pro 

mladé rodiny. Nechápe, proč město chce prodat Strojař, když je to základní věc, která může 

rozhodnout, proč tady ti mladí lidé zůstanou. 

Na komisi mluvila i o záležitosti parkování před školami. Souhlasí s panem Slováčkem. 

Má otázku – když mají koncepci prorodinné politiky, město chce pro rodiny s dětmi, ať se ve městě 

cítí dobře, proč se někteří představitelé města stěhují mimo město, do okolních vesnic. 

 

p. Marek Dostál: 

Reakce na pana Slováčka – mama taxi – myslí si, že než hodnotit dopředu, bylo by lepší počkat. Bude 

podepisovat zápis z KRIDB, kde je přílohou návrh, který půjde do rady města. Není kompletní, ještě 

čekají na vyjádření ředitelů škol. Neumí si představit, že žáci prvních a druhých tříd by jeli sami 

autobusem. Pokud rodič jede autem do práce, zóna kiss&ride je ideální na to, aby dítě bezpečně 

vysadil u školy.  

Je zajímavé, že ředitelka školy v Předmostí, paní V. to již řeší, a dokonce její návrh vyčlenění tří 

parkovacích míst je na magistrátu na schválení. Je to o bezpečnějším nastupování a vystupování dětí    

u škol. Není to jen o mama taxi, ale o lepším zastavení autobusu u školy, když jedou děti na výlet, 

bezpečném nastoupením a vystoupením. 

 

p. Pospíšilík: 

K panu Koubovi – to co má k bydlení, je populismus. Bude to bydlení pro několik vybraných mladých 

rodin. Kdyby se daly dohromady bytové jednotky na chemiku a na Strojaři, tak se blíží počtu 200.  

Kiss&ride – nevidí v tom pozitivní věc, spíše si myslí, že je to nějaká další sociální podpora                  

a sklouzne to k něčemu, co v podstatě nebude dobře. 

 

Mgr. Grambličková, faktická: 

Omluvila se panu Koubovi – školka Na hradě není v přehledu školek, ale v materiálu o ní našla 

zmínku.  

 

p. Zácha: 

Reagoval na tvrzení, že město hojně prodává byty – není si toho vědom. Prodávají pouze ty byty, které 

tady byly schváleny k odprodeji. Snaží se, aby to byly jen ty byty v již prodaných domech, kde jsou 

poslední volné bytové jednotky. Je jich tam v počtu dvou, tří, jsou prázdné a jsou nachystané pro 

výběrové řízení, nebo jde o prodej stávajícím nájemcům.  

Co se týká Strojaře – ví, že se blíží volby a je třeba ostřit rétoriku. Oni prodej Strojaře neschválili, ani 

prodej Strojaře neprojednávali. Bude zpracován nový znalecký posudek. Vzhledem k tomu, že bude 

nová oceňovací vyhláška, tak musí počkat až vejde v platnost. Předpokládá, že odbor majetku dostane 

nový znalecký posudek, který stanoví aktuální cenu té nemovitosti. 

Prodej nikde neprojednávali, až bude znalecký posudek, jeho výše stanoví aktuální cenu pro rok 2022, 

bude to předloženo a zastupitelé budou informováni na zasedání zastupitelstva. 
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Mgr. Galová: 

K problematice kiss&ride – velmi ji vítá a chválí, že se to v koncepci prorodinné politiky objevilo. 

Deklarovala svou podporu všem aktivitám, které toto budou zohledňovat. I Komisi pro rozvoj, 

investice, dopravu a bezpečnost. Věří, že všichni rodiče, kteří mají děti předškolního a školního věku 

se bez pohybu autem neobejdou a myslí si, že to není nic proti ekologii, jak tu padlo. Naopak všichni 

vědí, jak dramatická situace před školkami a školami ráno panuje, proto u nich bývají městští  

strážníci. Myslí si, že je to dobré opatření a mohlo být daleko dříve. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Tímto materiálem se zabývali na jednání Komise pro sociální věci a zdravotnictví. Proběhla tam velmi 

bohatá diskuse, jak ví i pan náměstek. Mluvili o bydlení i o mama taxi. Je ráda, že tento materiál jako 

pilotní vyšel. To, že tam není úplně všechno, co by si všichni představovali, je odraz toho, že s tím 

začínají a na základě dalšího vyhodnocení potom můžou určité věci změnit podle toho, jaké budou 

požadavky mladých lidí. Je jasné, že mladí lidé a jejich děti jsou budoucnost, a proto je třeba pro ně 

dělat maximum.  

 

MUDr. Slováček: 

Neřekl, že je mu nejasná bytová politika podpory mladých rodin. Pouze konstatoval, že je škoda, že je 

záměrem města uvažovat o prodeji Strojaře, a že je škoda, že chemik šel k zemi. Nemá v tom 

nejasnosti.  

Parkovací místa vyhrazená v Předmostí – neví, jestli náhodou paní ředitelku k tomu nevede ta nutnost, 

že mama taxi se rozmáhá čím dál víc, a že ty nebezpečné situace vznikají stále častěji. Kdyby ty děti 

nastoupily na autobusové zastávce a zase na ní vystoupily, myslí si, že bezpečnost dětí by byla 

zajištěna mnohem víc, než když tam budou na střídání zastavovat dvě nebo tři auta. Je zvědavý, jak to 

bude kdo regulovat, když se tam těch aut sejde šest. 

Nesouhlasí s tím, že všichni svoje děti vozili auty. Není to pravda. Spousta dětí naštěstí je schopna 

používat městskou hromadnou dopravu. Mama taxi nevyužívají všichni. V okamžiku, kdy se to ve 

městě rozšíří, tak je přesvědčen, že budou více vznikat kolizní situace. Když budou vyhrazená místa 

pro zaparkování, tak se možná stane, že rodiče, kteří by řekli, že nemohou děti zavézt, protože není 

kde zaparkovat, tak si řeknou, že mohou jet také autem a přijde mu to paradoxní. Na jednu stranu se 

řeší ekologické vzdělávání, nadužívání osobní automobilové dopravy, elektromobily, nabíječky a na 

druhou stranu občanům řekneme vozte děti po jednom do škol a školek.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je překvapen, že kiss&ride zřejmě jenom v Přerově povede k nadužívání automobilové dopravy. 

Přitom funguje ve spoustě měst a důvodem je bezpečnost dětí.  

Neví, jestli pan Slováček nezná, co udělá řidič, když uvidí, že je obsazené místo na zastavení. Tak 

pojede dál a najde místo, kde může zastavit.  

Systém kiss&ride bude pro bezpečnost dětí, které jezdí do školky nebo do školy autem, rodiče je vozí 

a rozhodně si nemyslí, že systém kiss&ride změní ten systém, že by se jezdilo víc nebo míň.  

 

Ing. arch. Horký: 

Koncepci by možná mohl zpracovávat Odbor koncepce a strategického rozvoje minimálně metodicky 

a obsah potom ve spolupráci s Odborem školství a sociálních záležitostí. 

Pan Slováček poměrně přesně popsal jev, který se jmenuje dopravní indukce a pan Navrátil jistě 

potvrdí, že čím více je parkovacích míst, tím je jich potřeba více. Přitáhne to další dopravu.  

Nebezpečnou situaci u škol způsobují především sami rodiče, kteří děti do školy vezou autem. Existují 

školy, kde ta situace je nepřehledná a mělo by se to nějakým způsobem stavebně upravit. Asi 

nedokážou vymýtit zcela dovážku dětí do škol, protože jsou i děti přespolní a některá spojení nejsou 

úplně ideální. Na druhou stranu ve světe jsou ulice bez aut, například od 7 hodin do 7.30 hodin. Jde o 

Paříž, Barcelonu, Vídeň a dokonce i Praha zavádí krátkodobé uzavření ulic tam, kde to jde, tak aby 

děti došly bezpečně do kritického místa vstupu do školy pěšky i s rodiči. Možná by to v Přerově mohli 

zkusit alespoň na evropský den bez aut, nebo na evropský týden mobility, vyzkoušet, co to v Přerově 

udělá a mít to jako malý pilotní projekt, který se může do nové verze  koncepce rodinné politiky po 
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roce 2024 zapracovat. Je to podnět. Možná by se pár škol našlo, které by měly odvahu to zkusit a šly 

vstříc pěší chůzi.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zareagoval na absurdní nápady, které zaznívají od toho, že budou 7-leté děti jezdit MHD, nebo chodit 

pěšky přes celé město. On sám bydlí v Čekyni a dítě do školky v Čekyni vozí autem, protože to má po 

cestě do práce. Je to naprosto ideální a bezpečné. Nenarazil na žádný problém, nejsou tam návaly aut. 

Kiss&ride je jeden z kroků, který můžeme udělat pro bezpečí malých dětí. I na sociálních sítích se na 

něho obrátily právě maminky, jestli by něco takového nebylo možné zavést právě v Přerově.  

 

Mgr. Kouba: 

Je rád, že zastupitele zaujala koncepce prorodinné politiky.  

Konstatování, že se jedná především o popis dané situace – koncepce ve 2/3 popisuje stav a v 1/3 

přijímá opatření, která by mohli v letech 2022-2024 udělat.  

Koncepce není dokument, který je nutné příjmout. Chtěl by, aby zastupitelé pochopili, že je to dobrá 

věc a díky tomu je plán, jak dále postupovat, který navazuje na přání lidí, a jedním z přání je 

kiss&ride. 

Někteří zastupitelé zneužívají koncepci, aby to převáděli na jiné věci, například, žehrají na prodej 

Strojaře. Kolega vysvětlil, že Strojař zatím neprodali. Na jednu stranu, v koncepci, kterou 

představoval, žehrají na zneužívání sociálního systému a pak chtějí zastupitelé nabídnout mladým 

rodinám 200 bytů.  

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Počet obyvatel Přerova se stále snižuje. Nejvýznamnějším důvodem je nedostatek pracovních 

příležitostí. Město může ovlivnit získání odpovídajícího bydlení. Za poslední tři roky na zastupitelstvu 

vidí, že se jenom byty prodávají. Město nepodporuje výstavbu. Proč se projednává prorodinná 

politika, když na minulém zastupitelstvu bylo 17 hlasy koaličních zastupitelů a jedním hlasem 

opozičního zastupitele schválen záměr prodeje objektu Strojař. Teď město říká, že objekt nebude 

prodávat, tak proč se schválil záměr prodeje? 

 

Ing. arch. Horký: 

Tyto koncepce a další snahy města, aby byl Přerov dobré město pro lidi, jsou skvělé a mohou využít 

znalosti, které aplikují jiná města, například v síti zdravých měst, kam bychom se mohli zapojit, a je to 

asi 20 let navrhováno v jejich strategických dokumentech a doposud k tomu nebylo přistoupeno. 

Poprosil o zvážení. 

 

p. Zácha: 

Strojař – proč byl schválen záměrový materiál? Aby udělali nový znalecký posudek na objekt na 

Velké Dlážce, aby věděli aktuální cenu podle věstníku, který bude platný pro rok 2022. Následně 

zastupitelé rozhodnou co dál s objektem dělat. Zda najdou volné finanční prostředky, jak bude využita 

budova. 

Dá si do úkolu zpracovat, kolik bytových jednotek v tomto roce prodali, aby zastupitelé věděli, jaký 

objem bytů, z těch co město má, bylo letos prodáno. Nebyly to desítky bytů. 

Pokud se schválí koncepce zbytného majetku, odbor majetku koná, předkládá do komise, do rady a do 

zastupitelstva. 

V rozpočtu je položka, která uvádí příjem z prodaných bytů a pozemků.  

 

Ing. Galeta: 

Okomentoval vožení dětí do školy. Upozornil na sociální problém dětí v kolektivu – děti, které vozí 

rodiče do školy auty, se posmívají dětem, které jezdí MHD. 

 

Mgr. Grambličková: 

Prodaný byt neznamená nevyužitý byt. I v tomto bytě bude někdo bydlet. Dle jejího názoru se již          

o materiálu diskutuje dlouho a debata by se mohla pomalu ukončit.  
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MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Reagoval na pana Galetu. Jsou dostupné sociologické studie, kdy u dětí daleko větší řevnivost 

vyvolávají mobily a oblečení než auta.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

S panem Galetou se shodnou v tom, že nevyřeší tento problém. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 5 se zdrželo, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 2 nepřítomni 

(Ing. Symerský, pan Kočara). 

 

 

 

 

2405/22/10/2021 Strategie prevence kriminality statutárního města Přerova 2022 - 

2024 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Strategii prevence kriminality statutárního 

města Přerova 2022 - 2024. Znění strategie je přílohou důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Když se dívá na grafy, které jsou v analytické části, tak se kriminalita v zásadě příliš nehýbe. 

Je rád, že pan Kouba je spokojený s preventisty kriminality a projekt bude pokračovat dál, ačkoli má 

pocit, že před několika lety tak úplně nadšený nebyl. Rád by jim poděkoval, že ho přesvědčili svou 

prací, že mají význam. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 3 se zdrželi, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 2 nepřítomni 

(Ing. Symerský, pan Kočara). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 18:41 – 19:00 hodin 

 

 

11. RŮZNÉ 

2406/22/11/2021 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

 

Hlasování: 26 pro, 1 proti, 3 nehlasovali, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch),           

3 nepřítomni (Ing. Symerský, pan Kočara, MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

2407/22/11/2021 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 

„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 

vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a 

Vnitřního předpisu č. 25/2017 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut 

trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního 

předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015 a Vnitřního předpisu č. 25/2017 a to dle Přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 3 nepřítomni 

(Ing. Symerský, pan Kočara, MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

2408/22/11/2021 Volba přísedících soudců k Okresnímu soudu v Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí navrhované kandidáty dle důvodové zprávy                

za přísedící soudce k Okresnímu soudu v Přerově na volební období od 2. 2. 2022 do 2. 2. 2026. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Je rád, že je tolik kandidátů. Zřejmě zafungovala tisková zpráva tiskové mluvčí. Zarazilo ho množství 

úředníků. Pevně bude doufat, že to nebyl pokyn, ale spíše jejich nadšení pro veřejnou věc. 

 

Ing. Galeta: 

Dotaz – díval se na seznam lidí. Vesměs jsou z Přerova. Jedná se o okresní soud. Mají tu možnost 

jmenovat soudce v okrese i jiná města, třeba Lipník, Hranice, Kojetín? 
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p. Daněk, vedoucí oddělení organizačního: 

Mohou se hlásit z kterýchkoli měst v rámci daného okresu. Všechna ta města byla oslovena. Město 

Přerov bylo osloveno s požadavkem na 53 přísedících z města Přerova. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Okresní soud je jenom v Přerově, nikoli v Lipníku nebo Hranicích. 

 

Pan Čechál, občan Přerova: 

Tato práce není mezi lidmi tolik populární kvůli stagnujícím odměnám. Teď se o tato místa hlásí 

hodně úředníků, kteří pracují na magistrátu. Dotaz – když úředník bude vykonávat tuto profesi v rámci 

pracovního týdne, bude mu město platit náhradu jako překážku v práci? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

U úředníků města to bude jako u jakéhokoli občana, který by byl u soudu jako přísedící. 

 

p. Daněk, vedoucí oddělení organizačního: 

Je to výkon veřejné funkce. Mzda je kompenzována a soud žádá o refundaci této mzdy. Jedná se 

zpravidla o jedno zasedání měsíčně. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Není důvod vysvětlovat, jakým způsobem jsou odměňováni soudci a jak často probíhá zasedání soudu. 

Zastupitelé schvalují tabulku navržených kandidátů. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch),     

3 nepřítomni (Ing. Symerský, pan Kočara, MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

2409/22/11/2021 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů            

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova zabývat se náměty, dotazy       

a připomínkami, vznesenými na 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

 Předmostí - nechala promítnout fotografii, která zabírá cestu od zastávky pěší naučné trasy 

Mamutov, od kamene svatého Vojtěcha. Je to asi 30 metrů k těmto obrovským hromadám 

stavebního odpadu a zeminy. Naproti ty domy to je Hranická ulice. Tento podnět dávala 

opakovaně i v minulých letech. Domnívala se, že to prostranství zůstane prázdné. Hromady se 

tam teď objevily přímo v cestě, po které chodí turisté, jezdí tam cyklisté k zahrádkám               

a celé rodiny. V rámci koncepce prorodinné politiky, příjemného prostředí požádala město       

a odbor majetku, aby dovoloval ukládat tento odpad někam jinam, pokud možno do 

průmyslových zón, nebo do zón, které k tomu jsou určené, a ne do zóny obytné zástavby. 

Někdy má pocit, že město chce, aby z Předmostí byla jen noclehárna a lidé tam nepobývali 

rádi. 
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Ing. Tomáš Dostal: 

Reakce na paní Netopilovou - jako předseda osadního výboru v Předmostí už několikrát v minulosti 

zaznamenal tyto skládky. Neví to, ale domnívá se, že to je provizorní uložení materiálu, který bude 

odvezen tam, kam patří a bude to napraveno. Nepředpokládá, že to povoluje nějaký politik. 

Ano, je to na přístupové cestě do lokality, ale není to vyloženě v zástavbě sídliště v Předmostí, ale na 

polní cestě, která míří do budoucího Mamutova. Tato lokalita se možná jeví pro meziskládku 

vhodnější a rychlejší, ale potom to bude zlikvidováno.  

 

Mgr. Netopilová: 

S politováním musí říct, že pan předseda osadního výboru nedělá dost pro to, aby se v Předmostí dalo 

dobře žít. Skládky jsou tam pravidelně, jsou provizorní, ale jsou tam vždy několik měsíců a jak jí bylo 

odpovězeno už v minulosti, diriguje to odbor majetku. Žádá přes vedení města, aby zkusilo najít jiné 

možnosti a aby lidé, kteří v Předmostí bydlí, měli pěkné životní prostředí. Ta cesta je tam hodně 

frekventovaná. 

 

p. Zácha: 

Nechá situaci prověřit a pokud záležitost nebyla v kompetenci odboru majetku, tak věří, že na 

zastupitelstvu zpětně řekne paní Netopilová, že se omlouvá, že to není záležitostí odboru majetku. 

Pochopil by, kdyby to bylo mířeno na magistrát, může to být v souvislostí s nějakou investiční akcí, že 

tam někdo má deponii. Za politiky a vedení říká, že nikdo z nich tuto deponii či skládku nepovoloval. 

Na území města si zažili letos peklo obyvatelé Dluhonic a Kozlovic, vzhledem k dopravní zatíženosti 

a provozu. Nechce zlehčovat promítnuté dvě hromady materiálu, ale jsou místní části, které zažily 

daleko větší problémy. 

Prověří to. Pokud to bude v kompetenci odboru majetku, tak to zařídí. 

 

p. Pospíšilík: 

Reakce na pana Dostala a pana Záchu – je to oblast, která bývala průchodem skládky. V prostorách 

bývalé cihelny byla obrovská hromada odpadů, bydleli tam bezdomovci. Na jaře občané Předmostí, 

výbor pro místní části Předmostí a základní škola se domluvili a při akci Uklidíme Česko, které se 

účastnilo asi 40 lidí, se uklidilo a technické služby všechno odvezly. Magistrát pomohl s tím, že se 

odvezl ten odpad a začala se tam kosit tráva. Občané Předmostí tam uklidili. Počítalo se s tím, že tam 

nějaká deponie příležitostného materiálu bude. Bylo dohodnuto, že bude v okrajové části, aby 

nezavazela lidem. Technické služby tam odvádějí kus dobré práce a je škoda, že se to tímto degraduje. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Poděkoval panu Pospíšilíkovi, že připomenul, co se dobrého v Předmostí dělá, aby se tam žilo lépe. 

S odborem majetku se podařilo oplotit areál bývalého koupaliště, který je v dezolátním stavu, aby se 

zabránilo úrazům.  

Podal podnět: 

 Po dokončení stavby železničního svršku zůstaly velké žulové kostky na břehu svahu podél 

mostu – bude třeba je odstranit.  

 Provizorní přechod po dobu 6 měsíců přes ulici Lipnickou, v místech, kde zůstalo žluté 

křížení, tak není dána do pořádku suť, která sloužila jako nájezd na chodníky. 

 

 

 

 

p. Marek Dostál: 

 Kiss&ride – připomenul, že tato myšlenka je na stole dlouho, už z minulého volebního období. 

Na 46. schůzi výboru dne 4.4.2018, který teď pokračuje ve formě komise, se tímto zabývali. 

Řešily se zóny parkování u mateřských a základních škol. Navrhovatelem byl Ing. Svák. V té 

myšlence se teď pokračuje. Na studii se v roce 2018 mělo vyčlenit 200.000 Kč, to neprošlo. 

Materiál teď zpracovala Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost a nestálo to nic.  
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Mgr. Grambličková, faktická: 

Připomenula, že mají v tomto bodě projednávat návrhy, které nebyly předmětem programu. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

Reakce na pana Marka Dostála - předsedou výboru v minulém volebním období nebyl on, ale pan 

Hermély.  Ve svém vystoupení řekl, že u některých škol má smysl udělat stavebně-technická opatření. 

To, že materiál nebude stát ani korunu znamená, že pan Svák to kreslí po nocích ve svém volném čase 

a za svou duševní práci není ohodnocen. Předpokládá, že pan Dostál nechce platit za duševní práci. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Reakce na paní Grambličkovou – ten materiál kiss&ride byl koncepce prorodinné politiky. Bohužel, 

koncepce prorodinné politiky je na zastupitelstvu kiss&ride jediným tématem prorodinné politiky. 

 

 

 

 

Ing. Galeta: 

 V rádiu slyšel zprávu, že základní škola Trávník byla hackersky napadena. Naštěstí neunikly 

osobní údaje. Svědčí to o tom, že základní školy nebudou příliš dobře zabezpečeny proti 

takovým útokům. Jaká přijmou opatření, aby se to neopakovalo? 

 

Mgr. Kouba: 

Odpověď: 

Potvrdil útok na základní školu Trávník. Byl to vyděračský útok, to znamená, že po útoku na data 

přišel i vyděračský e-mail, který požadoval blíže nespecifikovanou částku. Ředitelé všech 

příspěvkových organizací byli informování o útoku a měli by lépe zajistit svá data.  

 

 

 

 

Paní Hanzlová: 

 Podnět – obyvatelé rodinných domů na ulici 9. května směrem od Penny marketu – není tam 

veřejné osvětlení, chodníky jsou v dezolátním stavu. Občané žádají umístění odpadkových 

košů. 

p. Pospíšilík: 

 Dotaz – rostou ceny plynu a elektrických energií – má město vysoutěžené dodavatele energií 

pro příští rok? 

Ing. Mazochová: 

Odpověď:  

Je smlouva o centralizovaném zadávání, fixovat cenu bude Teplo. Město má zafixované 2/3 elektřiny 

a plyn mají zafixovaný na rok 2022. Do 10. prosince musí zafixovat tu poslední část. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Podnět - plán investic nad 500.000 Kč, který dnes schvalovali. Byla to jen položka v tabulce, 

zastupitelé u řady věcí nevědí, jak to bude vypadat. Zastupitelé schválili přes 3 mil. Kč           

na úpravu studny na Horním náměstí, byla zřízena pracovní skupina, která jednala, měla 

nějaké výstupy. Finální návrh podle jeho informací vypadá ještě trochu jinak, než odsouhlasila 

pracovní skupina. Byl by rád, kdyby investice města mohly být prezentovány nejen 

v kvantitativní podobě, tedy v hodnotách finančních, ale také, jak má konkrétně vypadat.  
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Mluví o Horním náměstí, protože se musí pokácet lípy a mají se vysázet 3 nové lípy, ovšem je 

zvolené tzv. přerovské lízátko, tedy kultivar, který bude dosahovat maximálně 8 metrů, a to za 

situace, kdy v okolí nejsou žádné inženýrské sítě, nejsou tam rodinné domy, které by byly 

stíněny a budou se tam dělat prokořenitelné buňky, aby nové stromy mohly dobře růst. 

Požádal o zvážení jiného kultivaru stromů než lípy, které jsou šlechtěny do úzkého uličního 

profilu.  

 Dotaz - jaké jsou odměny předsedy představenstva VAKU. Pan zastupitel Zácha už není 

uvolněným, předpokládá, že nějakou odměnu pobírá. Nepotřebuje znát konkrétní výši. 

 Dotaz – změnily se odměny pana ředitele v Teple, když nemají na starosti Sportoviště Přerov? 

Když Sportoviště přecházela pod správu Tepla, tak se odměny ředitele navyšovaly, tak by 

očekával podobný krok, ale směrem dolů. 

 Dotaz – vede Teplo stále účetnictví Sportovišti Přerov? Neví, zda mu bude poskytnuta 

smlouva s panem ředitelem, osobní údaje mohou být začerněny, včetně dodatků, aby bylo 

zřejmé, zda je to platná smlouva, protože má informace, že ta smlouva nemusí být zcela 

platná.  

 Výstavba v Kazetu – zachytil v médiích, že zástupci města jednali s developerem, který se 

chystá v Kazetu stavět nákupní centrum. Rád by znal výstupy z jednání, zda padla otázka, 

proč je výstavba pouze jednopodlažní, a tedy snižuje zastavěnost města, a pokud je 

jednopodlažní, město hledalo svého času místo pro novou sportovní halu.  Nemůžeme jako 

v jiných městech využít střechu tohoto centra jako plochu pro sportovní halu? Takové 

realizace už existují a řeší místo ve městě. 

 

p. Zácha: 

Odpověď: 

 VAK – pan Horký položil otázku ve společnosti, která to má v kompetenci a předpokládá 

tedy, že panu Horkému bude odpovězeno.  

 Výstavba v Kazetu – pouze hovořil médiím, že zaznamenali tuto informaci.  

 

Ing. Mazochová: 

Odpověď: 

 Rozpočet vyčleňuje pouze finanční prostředky, ale investice u služeb nad 2 miliony Kč            

a stavební práce nad 6 mil. Kč vždy jdou přes zastupitelstvo. Je tam záměr jako u každé 

investice. Podstatné budou zastupitelé vědět. Pokud je to pod tyto částky, tak je projednáno 

v radě.  

 

Mgr. Hýzl: 

Odpověď: 

 Zda vede Teplo účetnictví Sportovištím – nevede, účetnictví vedlo pouze 2 měsíce. 

Sportoviště si vede účetnictví samo. 

 

Ing. Navrátil: 

Odpověď: 

 Kazeto – řešil pouze dopravní napojení, to je připojení případného centra přes křižovatku 

nábřeží PFB, Velké Novosady a aby případná křižovatka byla v koordinaci s koordinačním 

kabelem na průpichu, aby tam nevznikla nějaká nová křižovatka, která by nebyla řízena a 

celou velkou investici by rozhodila. 

 

Ing. Vrána: 

Odpověď: 

 Společnost Teplo nevede účetnictví Sportovištím. 

 Ředitel společnosti Tepla má platnou manažerskou smlouvu, která je dodatkována každý rok. 

Piráty často zajímá, kdo má jaký příjem a zda si ho zaslouží. On neví, jestli tuto informaci je 

oprávněn zveřejnit, proto se poradí s právníkem společnosti a pokud ano, tak rád to panu 

Horkému sdělí.   



47 

 

Ing. arch. Horký: 

Neptal se na konkrétní částku, ale jestli byly odměny sníženy, potom co starost o Sportoviště přešla na 

novou společnost.  

Není Pirát, neví, proč je na ně poukázáno.  

Pokud je v plánu velká investice v Kazetu, měla by být zahájena s investorem komunikace, zda 

zvažuje například zelenou střechu. 

K investicím a investičním záměrům, které schvalují na zastupitelstvu a je to ve fázi, kdy je už hotová 

projektová dokumentace – uvítal by, kdyby projekty byly prezentovány měkčí formou, než pouhým 

výčtem toho, co se má stavět, bez výkresové dokumentace a vizualizací. Má na mysli konkrétně Horní 

náměstí, kdy nikdo neví, jak má vypadat. 

 

 

 

 

Ing. Galeta: 

 Podnět - kruhový objezd u Lidlu, směrem na Předmostí – uprostřed kruhového objezdu je 

násep, řidiči osobních automobilů přes něj na sebe nevidí, snižuje přehlednost. 

 

Ing. Navrátil: 

Odpověď: 

 Násep je tam z toho důvodu, aby celá okružní křižovatka byla bezpečnější.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď: 

 Je dobře, že tam ten násep je, protože se řidiči protijedoucích vozidel vzájemně neoslňují.  

 

 

 

 

Mgr. Kouba: 

Informace: 

- Pracovní skupina pro výstavbu nové haly pracuje. Rozeslali dotazníky na všechna sportovní 

zařízení, základní a střední školy. Jsou ve sběru dat. To, že by mohla být sportovní hala           

na střeše nákupního střediska je dobrý nápad, ale ta zelená střecha by ho potěšila více.  

- Dne 13.12. ve 14.30 hodin v zasedací místnosti rady proběhne jednání pracovní skupiny          

na nové prostory městské knihovny. Požádal zástupce politických klubů, aby delegovali své 

členy na toto jednání. 

- Probíhá anketa „Mapa štěstí“  

 

 

 

 

MUDr. Slováček: 

 Dotaz - příjezdová strana od Lýsek. U Lidlu je samostatný odbočovací pruh směrem                

do Předmostí. Proč tam zůstala před Lidlem zebra, to vodorovné dopravní značení. Dalo by se 

jet souběžně jedním pruhem směrem na kruhový objezd a pokračovat k OBI, nebo do města     

a souběžně tím pravým pruhem rovnou na odbočku do Předmostí. Neví, jestli to byl záměr, 

aby se to celé zpomalilo, nebo to jenom zůstalo. 

 

Ing. Navrátil: 

Odpověď: 

 Bude vysvětleno, bude písemná odpověď. 
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2409/22/11/2021 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 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 omluveni (Mgr. Bc. Václavíčková, JUDr. Žamboch), 4 nepřítomni (Ing. 

Symerský, MUDr. Mgr. Kocourek, MBA, Mgr. Navařík, Ph.D., p. Kočara). 

 

 

 

 

12. ZÁVĚR 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 6. prosince 2021 

v 19.45 hodin. 

Popřál všem příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce pevné zdraví, spokojenost a mnoho 

osobních a pracovních úspěchů. 

 

V Přerově dne 6. prosince 2021 

 

 

 

                            Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

 

 

 

                    Mgr. Lada Galová 

     členka Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Věra Vránová, Ph.D. 

 členka Zastupitelstva města Přerova 


