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Z Á P I S 

z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 28. února 2022 

 

 

 
PROGRAM: 
 

1. Zahájení, program primátor 

1.1 Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Přerova – 
materiál na stůl 

primátor 

1.1.1 Vyslovení podpory a solidarity partnerskému městu Ivano-
Frankivsk a Ukrajině – materiál na stůl 

primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 22. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  22. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova  

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. 
pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 
adminis., p.č. 1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez 
čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, 
součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 
ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 
7 a 7a) za nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 
555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově Přerov I-Město, 
č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího 
spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 
194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 
60202/120102 na společných částech budovy společných 
vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 
2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 
2180 víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba 
bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č.  
4988/5 ost. pl. (Hasičská záchranná stanice Šířava). 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. 
Přerov. 

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v 
k.ú. Újezdec u Přerova. 

p. Zácha 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 
pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku  p.č. 5466/197 orná 
půda, oba v k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 



2 

 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 
2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, 
příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v 
k.ú. Přerov (Klivarova 6) 

p. Zácha 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 
pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 
Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a 
spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 
Dluhonice. 

p. Zácha 

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
5290/128 a části pozemku p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek 
p.č. 197 v k.ú. Penčičky   

p. Zácha 

3.1.10 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v 
k.ú. Penčice  

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 
90,  91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  
596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) 

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3617, příslušná  k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/38  v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město a 
pozemku p.č. 2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 
garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 2578/40  v k.ú. Přerov, jehož součástí je 
stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město 

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.8 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.9 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

3.2.10 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.11 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.2.12 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.1 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
stavby v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. 
stav., postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 
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3.3.2 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec 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 

3.3.3 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí. 

p. Zácha 

3.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 
3412/18, p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2 
smlouvy 

p. Zácha 

3.5.1 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova - mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec 
včetně příslušenství 

p. Zácha 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. 
Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního 
práva. 

p. Zácha 

3.6.2 Udělení souhlasu statutárního města Přerova s převodem práv a 
povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o 
smlouvě budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020  

p. Zácha 

3.6.3 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části 
Dluhonice 

p. Zácha 

3.6.4 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 
2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová 
ochrana nad jezem – I. etapa)  
 

primátor 
p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 24 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření - převody I a II Ing. Mazochová 

4.4 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 Ing. Mazochová 

4.5 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 - dodatek Ing. Mazochová 

4.6 Participativní rozpočet primátor 
Ing. Mazochová 

4.7 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 
limitu 

Ing. Mazochová 

4.8 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně 
závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich 
chovatelů 

Ing. Mazochová 

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

Ing. Mazochová 

4.10 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského 
v Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a 
abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“ 

Ing. Mazochová 

4.11 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou 
farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela 
sv. Marie Magdalény  

Ing. Mazochová 

4.12 Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 
Pekárnu Racek, s.r.o. 

Ing. Mazochová 

4.13 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. 
o. (Přerovská internetová televize) 

Ing. Mazochová 
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5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení primátor 

6. Dotační program C - podpora vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2022 

Mgr. Kouba 

7. Školské záležitosti  

7.1 Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická s 
ekologickým výukovým programem   

Mgr. Kouba 

7.2 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku 
zahrady 

Mgr. Kouba 

8. Různé  

8.1 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky primátor 

8.2 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška  č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 9/1997 

primátor 

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

primátor 

8.4 Nemovitá kulturní památka městský park Michalov Mgr. 
Grambličková 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 

 

 

 

Přítomni:       
 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

Distančně přítomna:    Ing. Hana Mazochová 

 

Omluven:        JUDr. Zdeněk Žamboch 

       

       

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 
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1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

a ve smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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

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

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

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

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

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

vztahu k dnes projednávaným věcem – není takový zastupitel. 

 

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.  

 

Informoval, že distančně bude připojena náměstkyně primátora Ing. Hana Mazochová. 

Z jednání se omluvil JUDr. Zdeněk Žamboch, tzn. je přítomno 34 zastupitelů, což je většina, a proto je 

zastupitelstvo schopno se právoplatně usnášet. 

 

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Přerova ze dne 6.12.2021 je vyložený u zapisovatelky, 

pokud k němu nebudou vzneseny námitky, bude považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 23. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 18.2.2022. 

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

 

Dle Jednacího řádu ZM  byl program rozšířen o body: 

 1.1-  Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Přerova 

zpravodaj: Ing. Petr Měřínský  

 1.1.1- Vyslovení podpory a solidarity partnerskému městu Ivano-Frankivsk a Ukrajině 

zpravodaj: Ing. Petr Měřínský  

 

Zeptal se, zda má někdo další doplňující nebo rozšiřující údaje k dnešnímu zastupitelstvu. 

 

Ing. arch. Horký 

Navrhl zařazení posledního bodu „Různé“, a to sice: Informace k rekonstrukci objektu T.G.M. 16. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Navrhl projednat nejdříve body 1.1 a 1.1.1, dále navrhl předřadit bod 3.6.4 „Majetkoprávní vypořádání  

k nemovitým věcem ve vlastnictví statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 

2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa)“.  

Je to z důvodu přítomnosti hostů dle čl. 7. 3d) Jednacího řádu ZM, kdy je od pozvaných hostů 

z Povodí Moravy připravena prezentace týkající se protipovodňových opatření. 

Dále navrhl předřadit materiály finančních záležitostí, protože Ing. Mazochová je připojena distančně. 
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Hlasování o rozšíření programu o bod Ing. arch. Horkého: 17 pro, 11 se zdrželo, 5 nehlasovalo,      

1 omluven, 1 nepřítomen  

 

Hlasování o návrhu Ing. Měřínského: 30 pro, 1 se zdržel, 2 nehlasoval1, 1 omluven, 1 nepřítomen  

 

 

2410/23/1/2022 Zahájení, schválení programu 23. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

28. února 2022, 

 

2. schvaluje Mgr. Jaroslava Hýzla a p. Vladimíra Kočaru za ověřovatele zápisu 23. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o upraveném programu a ověřovatelích: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven, 1 nepřítomen  

 

 

2411/23/1/2022 Složení slibu nového člena Zastupitelstva města Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí složení slibu člena Zastupitelstva města 

Přerova Ing. Tomáše Přikryla, v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dne 16. 2. 2022 doručila primátorovi města Přerova Mgr. Bc. Věra Zapletalová (Václavíčková) svou 

rezignaci na mandát členky Zastupitelstva města Přerova a tím podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 

491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn 

(dále jen "zákona") došlo k zániku jejího mandátu. 

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

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

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

Náhradník se stává členem zastupitelstva přímo ze zákona, aniž by musela být splněna nějaká další 

podmínka (jedinou podmínkou je zánik mandátu toho člena zastupitelstva, za něhož náhradník 

nastupuje).  

V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 17. 2. 2022 stal členem Zastupitelstva města Přerova 

Bc. Jan Koňařík. 

 

Dne 17.2.2022 byla primátorovi města Přerova přes datovou schránku doručena rezignace na mandát 

zastupitele Bc. Jana Koňaříka. 

 

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

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

Dalším v pořadí je Ing. Tomáš Přikryl.  

V souladu s tímto ustanovením se počínaje dnem 18.2.2022 stal členem Zastupitelstva města Přerova 

Ing. Tomáš Přikryl, kterému bylo předáno Osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Přerova. 
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Předpokladem aktivního výkonu mandátu je složení slibu člena zastupitelstva. Pan Ing. Tomáš Přikryl    

složí slib na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 28. února 2022. Podle § 55 odst. 

2 zákona má odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou za následek zánik mandátu. 

 

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

vykonávanou zaměstnancem statutárního města Přerova zařazeným do Magistrátu města Přerova, 

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

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

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

kraje. U Ing. Tomáše Přikryla nenastala neslučitelnost funkce a po složení slibu bude vykonávat 

mandát člena Zastupitelstva města Přerova a podílet se na rozhodování a hlasování tohoto orgánu. 

 

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

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

povstali.  

Po přečtení slibu vyzval pana zastupitele Ing. Tomáše Přikryla, aby složil u připraveného stolu slib 

pronesením slova „Slibuji“, a potvrdil slib podpisem. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

 

2412/23/1/2022 Vyslovení podpory a solidarity partnerskému městu Ivano-Frankivsk 

a Ukrajině  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ostře odsuzuje neospraveditelnou vojenskou agresi Ruské federace proti Ukrajině, jejím 

občanům a míru v Evropě. 

 

2. vyslovuje podporu a solidaritu partnerskému městu Ivano-Frankivsk a rovněž celé Ukrajině, 

proti které zahájila Ruská federace vojenskou invazi, 

 

3. schvaluje vyvěšení ukrajinské státní vlajky na budově radnice na nám. TGM 2, Přerov, 

 

4.  schvaluje nákup a poskytnutí humanitární pomoci partnerskému městu Ivano-Frankivsk ve 

výši 200 000 Kč podle jeho potřeb, na podporu města a jeho obyvatel ve válečném konfliktu    

s Ruskou federací, 

 

5. schvaluje poskytnutí materiální pomoci partnerskému městu Ivano-Frankivsk formou 

poskytnutí prostředků a materiálu určených k minimalizaci negativních dopadů válečného 

konfliktu na životy, zdraví a majetek obyvatel města (tj. prostředků sloužících k ochraně 

obyvatelstva, zdravotnických prostředků apod.). 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Navařík, PhD. 

Navrhl ještě jeden bod usnesení, který by se předřadil před navržené body. Plně podporuje jak slovní, 

tak i materiální podporu zasaženým oblastem. V materiálu mu chybí vymezení se vůči vzniklé situaci. 
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Proto navrhl nový bod 1.: ZM ostře odsuzuje neospraveditelnou vojenskou agresi Ruské federace 

proti Ukrajině, jejím občanům a míru v Evropě. 

 

MUDr. Slováček 

S navrženými body souhlasí a myslí si, že jejich pomoc by měla být ještě hmatatelnější nejenom na 

Ukrajině samotné, ale měli by se zamýšlet i nad možnou pomocí válečným běžencům. 

K tomuto bodu zařadil doplňující návrh nebo protinávrh: ZM ruší usnesení č. 2340/21/2021 

z 25.10.2021, což je schválený záměr prodeje ubytovny Strojař. Jeho názor je, že by se mělo od tohoto 

záměru upustit, jednoznačně by se měl Strojař ponechat ve vlastnictví města. Měly by se najít finanční 

prostředky z rezerv města Přerova, aby se mohl Strojař urychleně opravit, aby mohl dál sloužit jako 

ubytovna. Takto by měli aktivně nabídnout jak partnerskému městu Ivano-Frankivsk, tak obecně 

obyvatelům Ukrajiny. Kvituje s povděkem předchozí body programu, ale měli by pomoc občanům 

Ukrajiny i tímto způsobem. Byl by rád, aby se na tomto bodu shodli a využili takto kapacity Strojaře. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že samozřejmě ve spolupráci s krajem řeší i ubytovací kapacity pro případné uprchlíky 

z Ukrajiny. Město Přerov nabídlo kraji v první fázi jako ubytovací kapacity hotel Zimní stadion a 

objekt bývalé mateřské školy v ulici Pod Skalkou. V této chvíli jsou kapacity kraje, které kraj nějak 

vyžaduje pro uprchlíky v podstatě naplněny. Nyní není nutné připravovat Strojař pro ubytování 

uprchlíků. Samozřejmě o kapacitě Strojaře vědí. Ve chvíli, kdy by bylo potřeba, tak jsou schopni řešit 

i možnost ubytování uprchlíků ve Strojaři. Proto si myslí, že není nutné řešit usnesení, které již bylo 

přijato. 

 

Ing. arch. Horký 

Poděkoval p. primátorovi, že nastínil kroky, které se dělají. Před jednáním zastupitelstva měli setkání 

předsedů klubů, má pocit, že nefunguje komunikace uvnitř zastupitelského klubu. Problematiku 

Strojaře a s tím související věcí se budou řešit v konkrétním bodě 5.1. Momentálně panuje shoda, že se 

schválí usnesení tak, jak je připraveno, osobně se přiklání k tomu, co navrhoval p. Navařík. Strojař se 

bude řešit až v bodě 5.1, kde mají domluvený společný postup, aby mohli být akční v aktivitách, které 

budou potřeba. 

 

p. Zácha 

Požádal p. Slováčka, aby zvážil doplnění návrhu. Před jednáním zastupitelstva se shodli napříč 

politickým spektrem, že tento bod bude s další finanční pomocí projednán v bodě 5.1, kde se vyčlení 

finanční prostředky tak, jak avizoval p. primátor a kolega Horký. Finanční prostředky budou vyvázány 

na pomoc Ukrajině obecně. 

Z úhlu pohledu Olomouckého kraje je přichystáno 7500 ubytovacích kapacit, např. 

v Moravskoslezském kraji je 550 ubytovacích kapacit. 

Každý si velice cení obrovské solidarity, která vznikla u občanů ČR, ale je potřeba to trochu 

koordinovat. Kraj má zřízenou e-mailovou adresu: pomoc@olkraj.cz . Zde můžou občané zjistit, kde 

mohou pomoci od ubytování, psát nabídky apod. Nyní zasedá Krajské asistenční centrum pomoci 

Ukrajině, které bude pracovat 7 dní v týdnu a 24 hodin denně a bude všem primátorům rozeslán 

kontakt. Na toto číslo je možno se obracet s jakoukoliv nabídkou pomoci. 

Město Přerov již poslalo první možnost ubytovacích kapacit. V Olomouci se pracuje na další 

ubytovací kapacitě, a to Hanácká kasárna, která bude sloužit pro uprchlíky z Ukrajiny. V této chvíli je 

ubytovacích kapacit dosti. Město Přerov přes krizový štáb nabídlo ubytování.  

Schválený záměr týkající se Strojaře vůbec nebrání tomu, aby se Strojař opravil, pokud bude potřeba a 

uprchlíky tam nastěhovali. 

Proto vyzval, aby se prvně využily volné kapacity, které jsou na území města Přerova v koordinaci 

s krajem. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Připojil se ke kolegu Horkému, aby opravdu koordinovali postup a společně s předsedy klubů, tak jako 

již ve středu minulého týdne, si pomoc Ivano-Frankivsku už odsouhlasili. Poděkoval, že tam panovala 

velká shoda. 

mailto:pomoc@olkraj.cz
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Bude rád, když uprchlíci budou řešit svou situaci prostřednictvím krizového centra Olomouckého 

kraje, ale v případě, že by doputovali do Přerova a potřebovali se začlenit, tak např. dnes řešili děti, 

které by chtěly nastoupit do mateřské školky. Konkrétně se jedná o mateřskou školku Radost, kam by 

měly nastoupit 3 děti. Stejného postupu budou používat při nastoupení do základních škol, kde jsou 

kapacity připraveny v případě potřeby. Jsou schopni okamžitě nabídnout krizový byt pro jednotlivou 

rodinu, která by procházela městem Přerov a potřebovala by pomoc. 

Samozřejmě koordinace s krajem je potřeba, co se týče vztahu ke státním orgánům. 

Informoval, že v Přerově se chystá shromáždění, které chystá pan Dr. Běhal, který ho poprosil, aby 

oslovil zastupitele a občany města Přerova, aby si ve středu v 16:00 hodin našli čas a došli na náměstí 

T.G.M. Prosí o podporu svobodné Ukrajiny. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Město Přerov vyhlásilo sbírku pro Ukrajinu. Využili toho, že město Olomouc dokázalo sehnat dopravu 

do ukrajinského města Černivci. Největší problém s humanitární pomocí je vůbec předání této pomoci. 

Občané můžou do bývalé hasičské zbrojnice nosit materiální pomoc. Seznam potřebných a 

požadovaných věcí je na webu. Bude rád, když občané i tímto způsobem Ukrajinu podpoří. 

 

p. Pospíšilík 

Podpořil návrh p. Slováčka. Největší tlak běženců je dnes na Slovensko a na Polsko. Pokud se válka 

přesune na západ, tak je předpoklad, že běženců budou řádově statisíce, takže kapacity, které má 

Olomoucký kraj, mohou být naplněné velice rychle. Strojař momentálně není k ubytování, je potřeba 

rekonstruovat inženýrské sítě, jako je voda, elektřina, odpady, je potřeba vymalovat, nábytek a další 

věci. Jestli chce být město připravené, tak by mělo začít něco dělat velice rychle. 

Souhlasí s návrhem p. Slováčka, který plně podporuje. 

 

Ing. Vrána 

Před zastupitelstvem měli poradu předsedů klubů, kde bylo řečeno, že na téma Strojař se bude mluvit 

v bodě 5.1. Nebude zde rozvíjet myšlenky, proč je revokace zbytečná. 

 

MUDr. Slováček 

Sdělil, že v tomto bodě jednání svůj návrh stahuje a přednese ho znovu u bodu Strojař. 

 

 

Hlasování o doplňujícím návrhu Mgr. Navaříka, Ph.D.: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 34 pro, 1 omluven  

 

 

2444/23/3/2022 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova – k částem pozemků p.č. 2635/1, p.č. 

2638/1, p.č. 2656/1, p.č. 2657/2 vše v k.ú. Přerov (Protipovodňová 

ochrana nad jezem – I. etapa)  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha – jiná plocha)             

o výměře cca 3 m2, p.č. 2657/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 

392 m2, p.č. 2656/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca 152 m2 a p.č. 2638/1 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) o výměře cca 65 m2, vše v k.ú. Přerov, které 

budou zastavěny stavbou „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“,        

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví České republiky s právem hospodařit     
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s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří,              

IČ 70890013. 

 

Na bezúplatný převod bude nejprve uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi 

statutárním městem Přerov jako budoucím dárcem a Povodím Moravy, s.p. jako budoucím 

obdarovaným. Darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do 120 dnů od doručení výzvy 

budoucího obdarovaného k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci, kterou bude budoucí 

obdarovaný povinen doručit budoucímu dárci nejpozději do 12 měsíců od vydání 

kolaudačního souhlasu pro stavbu „Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem – I. 

etapa“. Podle smlouvy o budoucí darovací smlouvě nebudou smluvní strany  závazky a 

povinnostmi z této smlouvy vázány a tato smlouvy zanikne v případě, že realizace stavby 

nebude zahájena do 10 let od uzavření smlouvy. Přesná výměra částí pozemků p.č. 2635/1, 

p.č. 2657/2, p.č. 2656/1 a p.č. 2638/1, vše v k.ú. Přerov, jako předmětu daru bude určena 

geometrickými plány vyhotovenými po kolaudaci veřejně prospěšné stavby „Bečva, Přerov - 

Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“.  Náklady spojené s vyhotovením 

geometrických plánů na zaměření předmětu daru a další náklady související s darovací 

smlouvou uhradí budoucí obdarovaný. 

 

2. schvaluje přenechání věcí ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem 

státu pro Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 70890013, jako 

půjčitele - částí pozemků p.č. 2637/2 (ostatní plocha – jiná plocha), p.č. 2637/3 (ostatní plocha 

- neplodná půda), p.č. 6855 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) a 

p.č. 5007/3 (trvalý travní porost), vše v k.ú. Přerov a částí pozemků p.č. 2635/1 (ostatní plocha 

– jiná plocha), p.č. 2657/2 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), p.č. 2656/1 

(ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha) a p.č. 2638/1 (ostatní plocha – sportoviště a 

rekreační plocha), vše v k.ú. Přerov, jejichž vlastníkem se na základě darovací smlouvy 

uzavřené dle bodu 1. usnesení stane Česká republika, a se kterými bude náležet příslušnost 

hospodařit Povodí Moravy, s.p., které budou trvale dotčeny stavbou „Bečva, Přerov - 

Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“, včetně stavebních objektů tvořících 

protipovodňová opatření a mobilních čerpadel, do výpůjčky statutárnímu městu Přerov jako 

vypůjčiteli a stanovení podmínek provozu a údržby těchto věcí jako předmětu výpůjčky. 

 

Na přenechání věcí do výpůjčky bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí               

o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření mezi Povodím Moravy, 

s.p. jako budoucím půjčitelem a statutárním městem Přerov jako budoucím vypůjčitelem. 

Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě protipovodňových opatření bude uzavřena 

nejpozději do 45 dnů od doručení výzvy budoucímu půjčiteli k uzavření smlouvy budoucího 

vypůjčitele. Podle smlouvy o smlouvě budoucí o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

protipovodňových opatření nebudou smluvní strany závazky a povinnostmi z této smlouvy 

vázány a tato smlouva zanikne v případě, že realizace stavby nebude zahájena do 10 let od 

uzavření této smlouvy.  Smlouva o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě 

protipovodňových opatření bude uzavřena na dobu neurčitou s právem půjčitele smlouvu 

vypovědět s výpovědní dobou 6 měsíců. 

 

3. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňových 

opatření v rámci stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa" 

mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Povodím Moravy, s.p., se 

sídlem Dřevařská 932/11, Brno, Veveří, IČ 70890013, jako příjemcem dotace. Účelem 

poskytnutí dotace je zajištění finančních prostředků pro činnosti příjemce dotace jako 

investora stavebních prací souvisejících s prováděním protipovodňových opatření v rámci 

stavební akce "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa". Dotace se 

poskytuje na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v období od 16.2.2021 do 30.9.2023. 

Výše dotace bude činit 11.000.000,- Kč a bude poskytnuta ve dvou zálohových ročních 

platbách - do 30.6.2022 ve výši 6.000.000,- Kč a do 30.6.2023 ve výši 5.000.000,- Kč. 

Součástí smlouvy bude závazek smluvních stran uzavřít do 90 dnů ode dne předložení 
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závěrečného vyúčtování dodatek ke smlouvě, na jeho základě se poskytovatel zaváže 

poskytnout příjemci dotaci na úhradu zbývající části stavebních nákladů, maximálně však do 

celkové výše 15.000.000,- Kč, v případě, že uhrazené zálohové platby ve výši 11.000.000,- Kč 

nebudou v součtu dosahovat výše 15% z celkových skutečných stavebních nákladů stavební 

akce. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Belaška – investiční ředitel Povodí Moravy, s.p. 

Informoval o zahajované stavební akci protipovodňových opatření v Přerově a spustil prezentaci 

„Bečva, Přerov – Protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa“ 

 

p. Pospíšilík 

Dotazoval se, že pokud bude padesátiletá nebo stoletá povodeň, jak bude řešeno zahlcení kanalizace 

vodou, zda nějakými čerpadly či jak. Dále se zeptal, proč tam bude výsadba platanu javorolistého, 

když je to nepůvodní dřevina, navíc je to silný alergen, a tak proč tedy tam nebude vysázena původní 

dřevina jako lípy, javory, kleny, duby, mléče apod. 

 

Ing. Belaška – investiční ředitel Povodí Moravy, s.p. 

Náhradní výsadba je nařízena odborem životního prostředí MMPr. Součástí úprav kanalizace jsou i 

čerpadla pro odčerpávání zahrázových vod v době nástupu povodní. 

 

p. Zácha 

Všechna tato protipovodňová opatření na řece Bečvě nebudou řešit povodeň r. 1997. Průtok vody byl 

tak vysoko a byl tak velký, že tato opatření to nevyřeší, ale padesátiletou vodu by to mělo zvládnout, 

pokud se ještě vybuduje vodní dílo Skalička. 

Zastupitelstvo nyní schvaluje finanční spoluúčast na protipovodňová opatření maximálně do výše 15 

milionu Kč, které investuje Povodí Moravy, ač o ochranu majetku kolem toku se má starat město 

Přerov. Vysoutěžená částka je 11 milionů Kč. 

 

Ing. Symerský 

Zeptal se, v jakých letech se plánuje výstavba vodního díla přehradní nádrže Skalička. 

 

Ing. Belaška – investiční ředitel Povodí Moravy, s.p. 

Doplnil p. Záchu, že to budované je až na padesátiletou vodu. Ohledně vodního díla Skalička jsou 

poměrně velké diskuse mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. 

Prováděli poměrně rozsáhlý inženýrsko ekologický průzkum. Nicméně po změně vlády, která má ve 

svém prohlášení, že nebude podporovat výstavbu nových přehradních děl s výjimkou vodárenských, 

došlo k nalezení konsenzu v tom smyslu, že vodní dílo Skalička by mělo mít podobu suché nádrže. 

Nyní je předčasné se bavit o zahájení vodního díla Skalička. Výkupy mají naplánované ještě v letech 

2026 nebo 2027, proto si myslí, že asi v tomto desetiletí je velmi malá šance, že by stavba mohla být 

zahájena. Ale je to velmi nepřesná a nejasná informace. 

 

Mgr. Netopilová 

Je přesvědčená, že o takovéto věci, jako je kácení většího množství stromů, by měli být občané města 

maximálně informováni, a to poměrně hodně dopředu. Ve městě občané nic neví. Nepochybuje o tom, 

že město učinilo všechny věci tak, aby se vešly do rámce zákona, ale město by mělo mít zájem na 

informovanosti lidí, i nad rámec zákona. 

Protipovodňová zídka má chránit před padesátiletou vodou, a teprve až bude postavená Skalička, tak 

snad před stoletou. Z laického hlediska, jestli není větší škoda pokácet tolik stromů než mít zídku, 

která zabrání pouze padesátileté vodě. 

Zeptala se, kde bude vysázena náhradní výsadba, když vodní zákon říká, že se nesmí sázet stromy na 

hrázích a v materiálu je uvedeno, že kolem zídky je stanovena náhradní výsadba. Dále se zeptala, co 

bude s pokácenými stromy. 
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primátor Ing. Měřínský 

Upozornil, že samospráva města Přerova nevydává žádná povolení, která se týkají kácení stromů, ale 

tato povolení vydávají ochranné orgány přírody. 

 

Ing. Miloslav Dohnal – vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb 

Upozornil, že se jedná o soukromé pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. Město drží při kácení 

standard, že za jeden pokácený strom se vysázejí tři malé. 

 

p. Zácha 

Doplnil informace a sdělil, že se nic před občany města netají. Tato protipovodňová opatření, která 

jsou schválena vládou ČR na území Pobečví, konkrétně na řece Bečvě, jsou známa již několik let. 

Město má šanci za 11 milionů Kč zde vybudovat další dvě až tři protipovodňová opatření. Investor 

Povodí Moravy vysadí náhradní výsadbu tak, jak mu určila státní správa. Jak řekl pan ředitel, že to 

není povinností Povodí Moravy nebo vlády, ale správně podle zákona by to mělo dělat město. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Záchy, jestli by bylo možné změnit v projektu výsadbu dřevin a na původní dřeviny. 

Zastal se odboru majetku, protože ví, že spolupracují např. s ŘSD na náhradní výsadbě, a pokud je 

nějaké nutné kácení ve městě, tak náhradní výsadba se děje. Stromy jsou již zastaralé, takže bude 

potřeba v nějaké blízké budoucnosti výsadbu obnovit. Pokud to bude původní dřevinou, tak to bude ku 

prospěchu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Připomenul, že p. Zácha a ani žádný jiný radní nemá kompetenci měnit vysázené dřeviny, je to 

v kompetenci orgánů ochrany přírody, které daly investorovi povolení ke kácení. 

 

Ing. arch. Horký 

Je pravda, že rada ani zastupitelstvo o tom nerozhoduje, ale nic nebrání iniciativě p. Měřínského, který 

má na starosti životní prostředí, kontaktovat státní správu a zeptat se, zdali je možné např. pořídit 

druhově pestřejší skladbu s původními dřevinami. Zajímá ho, kde budou nasazeny stromy a bude rád, 

když pan primátor zahájí komunikaci se státní správou o druhové skladbě těchto dřevin. 

Protože zídka není hezká v tomto městském prostoru, tak se zeptal investora zástupce Povodí Moravy, 

zdali součástí projektového týmu byl nějaký krajinářský architekt, který by citlivě takovouto 

technicistní stavbu zasadil do prostředí. Obává se, že nikoliv, proto by to bral jako poučení pro příště. 

Dále se zeptal, jak je řešena ochrana dřevin na staveništi. Zajímá ho, kolik financí je konkrétně 

vyčleněno v rozpočtu stavby na ochranu dřevin a staveništi. Dále, kolik finančních prostředků je 

vyčleněno na následnou péči o vysazené stromy. Zdali to bude hradit město nebo Povodí Moravy. 

Zeptal se, zda se tuší, jaké náklady na údržbu budou po deseti letech, kdy město bude zcela tyto 

náklady nést. 

 

Ing. Belaška – investiční ředitel Povodí Moravy, s.p. 

Není schopen reagovat tak, že by byl schopen z hlavy sypat výše jednotlivých částek z rozpočtu. Když 

mu budou tyto dotazy zaslány, tak je nechá samozřejmě připravit. 

Dokáže si představit, že pokud je Statutární město Přerov požádá, aby projednali změnu druhové 

skladby dřevin, tak požádají orgán ochrany životního prostředí o změnu. Nicméně pokud to bude 

znamenat nějaké další finanční náklady, tak je bude muset město Přerov uhradit. 

 

Mgr. Netopilová 

Pokud jde o informovanost občanů, tak by nemělo záležet o čí pozemky jde, ale je to území města, je 

to citlivé téma. Hodně ji překvapuje chování města v těchto problémech. Domnívá se, že jde o 

záměrné mlčení, protože kdyby byl zájem, tak občané budou o tom kácení vědět už docela dlouhou 

dobu. Požádala, aby občany opravdu otevřeně informovali. 

Nikdo jí zatím neodpověděl, jak je to s vodním zákonem a s náhradní výsadbou na hrázích. 
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Ing. Belaška – investiční ředitel Povodí Moravy, s.p. 

Pokud je vodním dílem hráz, tak tam skutečně výsadba nemůže být. Nicméně tato hráz nemá charakter 

hráze povahy vodního díla. Na hrázi je zídka i s podzemní těsnící stěnou, tzn., že vodní dílo jako 

takové není hráz, ale část zdi. Náhradní výsadba bude provedena jak na nábřeží P.F.B. v původní části, 

tak i u tenisu, tam kde byla. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Dílo bylo povoleno v souladu se zákonem, v souladu i s vodním zákonem. 

 

občanka – p. Mitovová 

Vyjádřila svůj názor, hlavně nesouhlas s kácením stromů. Zeptala se, zda stromy prohlédl nějaký 

dendrolog předtím, než dalo životní prostředí souhlas ke kácení. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Orgány ochrany přírody musely vydávat povolení v souladu se zákonem. 

 

občan – p. Čechál 

Je zděšen, že se od příštího týdne bude provádět takové masivní kácení stromů. Nelíbí se mu, že 

probíhá tutlání nepříjemných informací, mohla proběhnout debata s občany. Nic takového nebylo. 

Nelíbí se mu přístup města, jako naprosto technokratický, v oblasti životního prostředí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vysvětlil, že je to protipovodňová zídka, která má ochránit města Přerov před padesátiletou povodní. 

Město má zájem, aby v něm byla protipovodňová opatření a nikoho netěší, že kvůli tomu musí 

padnout stromy. Nicméně bez pokácení těchto stromů, zídka stát nebude. 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, kdy byl tento projekt veřejně prezentován, když nejde o tutlání, kromě dnešního dne, 

ideálně před vydáním územního rozhodnutí, aby mohl zpracovatel dokumentace zapracovat případné 

připomínky nebo nějaké pozitivní návrhy. Pokud by prezentován, tak požádal o datum a případně 

prezenční listinu. 

Poděkoval za odpovězené otázky p. Belaškovi, bude rád za odpovědi písemné, který krajinářský 

architekt se účastnil zpracování dokumentace, jaké částky jsou vyhrazeny na ochranu dřevin na 

staveništi a případně následnou péči o vysazené stromy. 

 

p. Zácha 

Ohradil se nad tím, že se tady něco tutlá. Nedávno byla vykácena celá alej starých stromů před 

bytovým domem na P.F.B. Zde se o tomu nediskutovalo. 

U tohoto projektu se vykácí 142 stromů, které budou nahrazeny v náhradní výsadbě 115 platany a 260 

keři. Je rád, že se spolupráci s Povodím Moravy daří. Byl by rád, kdyby bylo dobudováno všech 13 

protipovodňových opatření na území města Přerova, že se někdy dobuduje vodní dílo Skalička. 

 

MUDr. Slováček 

Také nezpochybňuje nutnost protipovodňových opatření. Protože těch stromů ke kácení je obrovské 

množství a budou se kácet v březnu, tak by ho zajímalo, jestli odbor životního prostředí plánuje před 

plánovaným kácením jednotlivých stromů provést nebo udělat kontrolu, zda na kácených stromech 

nehnízdí ptáci. Pokud by na poražených stromech zahnízdili ptáci, tak by došlo k porušení zákona. 

 

RNDr. Pavel Juliš – vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí 

Odpověděl, že kontrola bude probíhat. Tento týden proběhne první pochůzka s ornitologem, kdy 

budou rámcově stanoveny podmínky, za jakých lze či nelze kácet, nejenom s ohledem na ptáky, ale i 

na jiné možné živočichy žijící v dutinách. Mělo by být stanoveno, do kdy lze kácet, případně, u 

kterých stromů musí předcházet znovu prohlídka. 
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p. Hanzlová 

Bydlí na ulici Kosmákova, takže ví, jak to tam vypadá, když se zvedá Bečva a když se voda přelévá do 

rybníka. Je to téměř nejnižší bod v Přerově, kde to odskáčou občané. Chápe, že se jim jedná o stromy, 

ale také si musí uvědomit, že se jedná o majetek občanů, kteří tam bydlí. 

Jednoznačně je pro schválení materiálu. 

 

Mgr. Grambličková 

Podotkla, že stromy vykácené před bytovým domem P.F.B. byly nebezpečné košťály. Většina stromů, 

které jsou na hraně pokácení prochází komisí životního prostředí, a k těmto starým stromům se ani 

komise nevyjadřovala. Takže tady to srovnání od p. Záchy úplně nesedělo. 

 

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 34 pro, 1 omluven  

 

 

 

 
 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

2445/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 24 

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

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Materiál projednávali na Finančním výboru, je to standardní materiál, který byl FV jednomyslně 

podpořen. 

 

Ing. arch. Horký 

Měl dva dotazy – je rád, že město získalo dotaci na hospodaření se srážkovou vodou, proto se zeptal, 

kolik financí se ušetří na stočném za srážkové vody, které nebudou odvedeny do kanálu, zdali je to 

v projektu vyčísleno, o kolik méně bude město platit VaKu za srážkové vody, které se budou využívat. 

Do rozpočtové rezervy se převádí něco přes 4 miliony Kč, v materiálu je napsáno, že to bude 

převedeno do rezervy na rekonstrukci T.G.M. 16, ale položka se jmenuje „Ostatní činnosti, jinde 

neuvedené - rezerva“, proto se zeptal, zda je to v rezervě rozdělené či nikoliv. 

 

primátor Ing. Měřínský 

V rozpočtovém opatření je, že to jednoznačně přechází do rezervy. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Vysvětlila, že rezerva je dál rozčleněna, podle textu přiřadili k rezervě na rekonstrukci T.G.M. 16. 

Odpověděla na dotaz ke srážkové vodě, že částky jsou tam na projektovou dokumentaci a pokud je 

tam nějaký výpočet k vazbě na VaK, tak to neví, bude to písemně. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se náměstka Kouby, jak se s touto srážkovou vodou bude hospodařit v době prázdnin, jak se 

s tím bude pracovat, protože podle jeho názoru, jsou to zase zbytečně vyhozené peníze. 
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náměstek primátora Mgr. Kouba 

Jedná se o pilotní projekt ZŠ Želatovská. Už minule bylo diskutováno, že by srážková voda mohla být 

využívána efektivně např. pro splachování či jiné účely. Deklaroval zde, že tato voda je pouze pro 

zavlažování pozemků, které jsou zavlažovány v průběhu letních měsíců správcem pozemků, tzn. 

panem školníkem. 

Co se týká jiných projektů, jako zelených střech, tak tam už je to jiné. Tam je permanentní zavlažování 

extenzivní zelené střechy na dvou základních školách. Odmítá názor, že je to plýtvání ať už vodou 

nebo penězi. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal, že pokud se převádí do rezervy za nějakým účelem, tak ať je to na ten účel přímo vyhrazeno, 

a není to schováno v rezervě, protože je to pak pro zastupitele poměrně nečitelné, co je na co 

vyhrazeno. 

 

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 1 se zdržel, 2 nehlasovali, 1 omluven  

 

 

2446/23/4/2022 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Konstatoval za Finanční výbor, že je to standardní každoroční materiál, v podstatě všechny obsažené 

věci se již projednávali v loňském roce, proto Finanční výbor tento materiál jednomyslně doporučil ke 

schválení zastupitelstvu. 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, kdy se začne stavět Mamutov, když se buduje přípojka nízkého napětí pro Mamutov. Dále 

se zeptal na externího administrátora na fotovoltaiku a rekuperaci v základních školách Přerov jde 515 

tisíc Kč, v jiném materiálu zhruba 380 tisíc Kč na administrátora zakázky nám. T.G.M. 16. Přijde mu 

to jako nepoměr, proto se zeptal, jakým způsobem byl administrátor vybrán. 

 

Ing. Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje 

Otázka na Mamutov souvisí s přípravou projektové dokumentace, je tam uzavřen smluvní stav s ČEZ 

a částka neustále přechází, takže to neznamená, že by se Mamutov teď budoval, ale je to závazek, 

který se předává už x let předtím, a jde to na rok 2022. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že na ostatní otázku bude odpovězeno písemně. 

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se, proč vlastně město má externího administrátora veřejných zakázek. Z jeho pohledu by to 

mělo řešit oddělení PRI. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že samozřejmě odd. PRI řeší administraci zakázek, nicméně jsou zakázky, které z různých 

důvodů se řeší prostřednictvím externího administrátora. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Jde o složitost a jednorázovost akcí 
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náměstek primátora Mgr. Kouba 

Pokud se to směřuje do škol, tak je to hlavně specifičnost fotovoltaiky. Na základní školy bylo 

původně 8 projektů, tzn., že byly zhodnoceny všechny, pak bylo vybráno 6, pak vzniklo 5 

samostatných projektů, takže to vypadá jako jeden balík. V současné době je to na PRI, které bude 

nebo nebude soutěžit podle podmínek OPŽP v následujícím rozpočtovacím období. V současné době 

se jedná o podmínky úspory, jestli přesáhne přes 20% nebo ne, to je už ale otázka dalšího projektu. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 2 nehlasovali, 1 omluven  

 

 

2447/23/4/2022 Rozpočtové opatření - převody I a II 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil ke schválení. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven  

 

 

2448/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 1), 

 

2. schvaluje změnu závazného ukazatele dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Na Finančním výboru proběhla drobná diskuse k tomuto materiálu, paní náměstkyně jim všechno 

vysvětlila, proto tento i následující materiál FV doporučil ke schválení. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Informoval o Sbírce pod vánočním stromem. Lidé věnovali 30 396,- Kč pro Andělé stromu života. 

Touto cestou poděkoval občanům, peníze předával osobně na centrále v Novém Jičíně. Je to rekordní 

částka, která byla vybrána v rámci sbírky. Poprvé byla kasička částečně vyloupena, naštěstí uloupená 

částka nebyla až tak velká.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven  
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2449/23/4/2022 Rozpočtové opatření č. 1, 2 a 3 - dodatek 

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

 

DISKUSE:  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Materiál nebyl probírán na Radě města, je to jeho materiál. V rámci adaptační strategie na změnu 

klimatu, kterou zastupitelstvo schvalovalo, je akční část, kde doporučují některá opatření, která by 

měla být realizována již v r. 2022. Podařilo se mu v napjatém časovém horizontu sjednat se 

společností Atregia projektovou dokumentaci pro realizaci ÚSES na vybraných lokalitách ve městě 

Přerově. Jedná se o pozemky, které jsou poblíž koridoru dálnice, jsou v majetku města. V rámci tohoto 

opatření je právě vypracování studie proveditelnosti úprav vodního režimu přírodní rezervace 

Žebračka, kdy potřebuje zadat společně s majetkem tuto zakázku, protože je nezbytné začít práce, 

zvláště hydrogeologické v jarní části. Důležité je pro analýzu zavodnění pravobřežní části Žebračky 

právě toto období. 

Při této příležitosti je to náhradní výsadba, která bude taktéž směřována do našeho ÚSES, a jednají 

minimálně o dalším pozemku pro společnost Naše společná krajina. 

Město Přerov se stará o ekologii a rozvoj životního prostředí. Fungují v principu za jeden vzrostlý 

strom jsou tři náhradní, popřípadě křoviny, které budou vysazeny v těchto lokalitách, ať Pod 

Hvězdárnou nebo v oblasti Lýsek. 

 

MUDr. Slováček 

Zajímá ho bod ze strany Žebračky, a kde všude bude hydrogeologický průzkum probíhat. Jestli to 

bude probíhat i v místní části Lýsky, ale i v části za Strhancem. 

Strhanec mnohdy bývá v podstatě na horní hraně svého koryta, a jestli se baví o tom, že by chtěli 

Žebračku zavodňovat ještě více, než bývá zavodněna teď. Předem předesílá, že bude docházet ke 

znehodnocování nemovitostí občanů bydlících v místní části Lýsky, proto by chtěl nějak podrobněji 

vědět informace, v jakém rozsahu studie proveditelnosti bude probíhat. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Jedná se o studii, v případě realizace s tím teprve přijdou do zastupitelstva, takže tam budou vidět 

konkrétní realizované prvky zavodnění. Pochopitelně na to počítají s dotací z programu OPŽP, kde je 

výše finančního krytí až 100%, i tato studie bude součástí uznatelných nákladů. Jedná se o rozvedení 

vody od koryta řeky Strhance na pravou stranu a celkově se jedná pouze o zpracování studie od cesty 

k poli respektive k silnici, protože tam i Agentura pro ochranu přírody má své pozemky, kam by chtěla 

vodu přivádět. Bohužel se nejedná o zavodnění levobřežní části pod silnicí, protože tam by to muselo 

být řešeno průtlakem, ale nedá se tam dostat. 

Voda by se měla rozlévat v Žebračce, nikoliv že by se navýšila hladina Strhance. 

 

Ing. arch. Horký 

Navržený materiál podporuje a je rád, že se myslí na adaptaci na změnu klimatu a má to i reálné 

výstupy. V souvislosti s ÚSES chtěl požádat, aby se více soustředili i na volnou krajinu a nejen na 

doprovodní zeleň kolem dálnice, protože město má nemovitosti uprostřed rozsáhlých hanáckých lánů, 

které by potřebovaly přerušit. 

 

p. Pospíšilík 

Vrátil se k výsadbě stromů v Předmostí, na Nábř. PFB, na ulici U Marku a mohl by jmenovat další, 

jsou tam vysázeny jen platany, jsou tam pozůstatky javoru, břízy, tzn. silné alergeny, jsou to 

nepůvodní dřeviny. Tyto stromy by se měly vysazovat pouze v parcích. Realita výsadby stromů je 

tragická. 
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MUDr. Slováček 

Vrátil se k problematice Lýsek, k ulici Komárov. Nedostal odpověď, jestli hydrogeologické 

průzkumy, které by snad měly být vzaty do studie proveditelnosti, jestli budou prováděny i v částech 

Lýsek, které nesousedí bezprostředně se Žebračkou a jsou více obydlené. Obecně v Lýskách je velmi 

vysoko spodní voda. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Hydrogeologický průzkum je objednán na Žebračku, končí v přilehlé ulici Komárov. Jsou to pozemky, 

které přináleží blíže k Emosu. Studie se může rozšířit, je to otázka zadání. 

Co se týká skladby dřevin, tak nemá povědomí úplně o přesném rozložení druhů, bere to jako 

informaci a může se o tom s realizátorem pobavit. 

Panu Horkému odpověděl, že mají vytypované jednotlivé polní cesty, které by měly být obnovovány. 

Zde je složitější vyjednávání se zemědělci, kteří to mají v pachtu.  

 

Ing. arch. Horký 

Už v r. 2019 navrhovali v majetkoprávní komisi, aby se na tyto pozemky pachtovní smlouvy 

neuzavíraly. Ale i tak to podporuje. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven  

 

 

2450/23/4/2022 Participativní rozpočet 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje zavedení participativního rozpočtu pod názvem "Chci v Přerově" a schvaluje jeho 

zásady pro rok 2022 dle přílohy důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodob. prostředků   

 na bank. účtech 

688 968,9 * + 25,0 688 993,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh  

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2141 120  Vnitřní obchod (marketing 

 a propagace) 

243,0 * + 25,0 268,0  

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Návrh na participativní rozpočet podpoří, i když má nějaké mouchy. Například by doplnil hlasování na 

pobočkách městské knihovny pro kategorii občanů, kteří nemají chytré telefony. Zároveň by bylo 

možná užitečné, aby se dalo zajít za koordinátorem participativního rozpočtu se svým návrhem ještě 

před tím, než bude podán. V r. 2019 paní Mazochová říkala, že nepotřebuje další rozpočet k rozpočtu, 

tak se zdá, že toto je již překonáno. 
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primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že na odboru rozvoje byl vyhrazen pracovník, který by měl občanům případně pomáhat 

s návrhy projektů, aby to neskončilo na tom, že někdo z neznalosti umístí navrhovaný projekt na 

pozemky, na které by to bylo nerealizovatelné. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor nad tímto velice dlouho diskutoval, většina členů zůstala na svých stanoviscích z r. 

2019, kdy byl participativní rozpočet diskutován. Finanční výbor se snaží držet odborné roviny, proto 

zde členové FV napříč politickým spektrem vyslovovali určité obavy s jeho zavedením. Následně jako 

celek Finanční výbor nedoporučil participativní rozpočet k realizaci. 

Osobně svůj názor z r. 2019 změnil, především z důvodu parametrů, které jsou uvedeny v zásadách 

pro jeho vedení. Budou to investice do prospěšných věcí pro občany města Přerova. Uvidí se, jak se 

tento projekt uchytí, pokud ne, tak je možné od něho ustoupit, tak jako v jiných městech v rámci 

České republiky. 

Podporuje tento projekt. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Sdělil, že jeho výhrady a obavy k tomuto tématu stále přetrvávají, jak již v minulosti několikrát řekl, 

proto tento materiál nepodpoří, avšak rozhodnutí zastupitelstva bude samozřejmě respektovat. 

 

p. Pospíšilík 

Když v minulosti SpP navrhovalo participativní rozpočet, tak se tenkrát k tomu Ing. Měřínský 

vyjadřoval dost negativně, že je to nepřehledné hospodaření s finančními prostředky. ODS také tento 

materiál dlouhodobě nepodporovala a nyní s tím jako koalice přichází, tak se zeptal, co se změnilo. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Řekl, že participativní rozpočet podporoval již před 3 roky, když byl první návrh na jeho zavedení. 

Participativní rozpočet je již v místních částech a nyní dochází k tomu, že možnosti participativního 

rozpočtu se rozšiřují. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Sdělila, že opravdu pan primátor v r. 2019 hlasoval pro participativní rozpočet, kdežto ona ne. 

Pokaždé, když se připravoval rozpočet jak na r. 2020, tak na r. 2021, tak za ní p. primátor s tímto 

dotazem přišel. 

Myslí si, že 1,5 milionu Kč z rozpočtu města si může město dovolit, jak již řekl předseda FV. Není to 

žádné populistické gesto, prostě se to vyzkouší. 

 

Ing. Vrána 

Participativní rozpočet vnímá jako symbol, jak vtáhnout občany do dění ve městě. Částka 1,5 milionu 

Kč mu připadá přiměřená, je to na 3 akce po 500 tisíci Kč. V rámci místních částí už byla navýšena 

částka několikrát, pohybuje se kolem 1700,- Kč na hlavu. Za tyto finanční prostředky si mohou místní 

části rozhodovat sami, ale to neznamená, že do místních částí netečou další finanční prostředky 

v rámci prioritních investičních akcí. 

 

p. Pospíšilík 

Zopakoval, že participativní rozpočet byl v programu SpP a bylo to vždycky zamítáno. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla p. Pospíšilíkovi, že opravdu mluvila o p. primátorovi a roku 2019. 

 

občan – p. Čechál 

Vyjádřil poděkování koalici, že konečně je zde participativní rozpočet a bude přijat. Dokonce souhlasí 

se slovy p. primátora, že jde o zrovnoprávnění občanů města s občany místních částí. 

Ale je nerad, že to trvalo tak dlouho, než jejich návrhy byly vyslyšeny. Otázku participativního 

rozpočtu otevřel již v minulém volebním období ve Finančním výboru. Přimlouvá se o to, aby se 
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návrh přijal a mouchy se vychytaly za pochodu. Vyzval občany, aby sledovali přijetí návrhu, protože 

lhůta je velmi krátká, od 7.3. do 30.4.2022, kdy mohou občané přicházet s návrhy. 

 

p. Zácha 

Pro upřesnění uvedl, že participativní rozpočet platí pro všechny občany města Přerova včetně 

místních částí. 

 

JUDr. Lichnovský 

Sdělil, že participativní rozpočet bere jako doplněk zastupitelské demokracie. 

 

MUDr. Slováček 

Panu Vránovi řekl, že je pravda, že místní části sice dostávají nějaký příspěvek na hlavu, ale je potřeba 

říct, že ceny stavebních materiálů, ceny prací, za posledních několik měsíců letí strmě nahoru. Takže 

když je potřeba opravit např. chodník, tak se na to šetří třeba čtyři nebo pět let. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Informoval, že podpoří schválení participativního rozpočtu. Vymezil se k tomu, že je to nápad 

některého politického subjektu. Tento rozpočet běží od r. 1989 v Brazílii, funguje v 1500 městech 

v celé Evropě. Přiznává, že některý politický subjekt to měl ve svém politickém programu, ale 

rozhodně to nevymyslel. 

 

Ing. arch. Horký 

Vyzval všechny zastupitele, aby participativní rozpočet podpořili, ačkoliv není společný, ale jde 

v jejich šlépějích, se kterým přišli. 

 

Ing. Střelec 

Objasnil, co je to příspěvek na hlavu pro místní části, protože je předseda místní části a tento 

příspěvek vznikl v minulém volebním období, a vznikl proto, aby mohly místní části financovat akce, 

které v minulosti nebyly možné financovat. Užití tohoto příspěvku je konzultováno s odborem majetku 

a dalšími odbory a je používán ve většině případů na opravu infrastruktury chodníků, komunikací atd. 

Určitá část tohoto příspěvku může být použita na kulturní záležitosti. 

 

p. Zácha 

Upřesnil, že příspěvek na hlavu pro místní části vznikl již v předminulém volebním období. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vyzval občany, aby se zapojili do participativního rozpočtu a zasílali příspěvky. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven  

 

 

2451/23/4/2022 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 

limitu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší své usnesení číslo 110/4/7/2019 ze dne 25.02.2019, 

 

2. schvaluje krátkodobé nákupy (tj. do 1 roku) a následné prodeje produktů peněžního trhu       

do maximální výše 700 mil. Kč v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků, 

 

3. pověřuje těmito nákupy odbor ekonomiky. 
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DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

I tento materiál probírali na Finančním výboru, za něj je to logický krok, myslí si, že by to mohlo být 

zajímavé zhodnocení, obzvláště pokud se podaří dát prostředky na termínované vklady či na jiné 

úložky, které budou zajímavé. I zde se nabídka pohybuje kolem 4%. Doufá, že zastupitelstvo, jako 

Finanční výbor, tento materiál podpoří. 

 

Ing. arch. Horký 

Materiál podporuje a v souvislosti s tím se zeptal, jak si vede spořící účet u Sberbank, který město 

Přerov mělo zřízeno, jestli tam jsou nějaké finanční prostředky. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

U Sberbank město nemá žádné finanční prostředky. 

 

p. Pospíšilík 

V souvislost s narůstající inflací dochází k velkému znehodnocování finančních prostředků. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2452/23/4/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušuje Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, 

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o evidenci označených psů a jejich chovatelů,   

ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2453/23/4/2022 Žádost o poskytnutí daru Hasičskému záchrannému sboru 

Olomouckého kraje na vybavení jednotky na centrální požární stanici 

Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí daru ve výši 150 000  Kč a uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerovem a subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého 

kraje, se sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IČ:70885940, na vybavení jednotky 

na centrální požární stanici Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena dle návrhu uvedeného v 

příloze tohoto materiálu. 

 

2. pověřuje náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou podpisem darovací smlouvy dle bodu 

1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  
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2454/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Muzeum Komenského v 

Přerově na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a 

abecedy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 60.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Muzeum Komenského 

v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ: 00097969 na vydání publikace „Co je to za písmenko: slabikáře a abecedy ze 

sbírky Muzea Komenského v Přerově“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude 

uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

690 188,1 * + 60,0 690 248,1 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3316 110  Vydavatelská činnost 0,0  + 60,0 60,0  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 843,9 * + 60,0 38 903,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. Je to obdobný materiál jako v minulosti, když 

Muzeum Komenského bylo rovněž touto formou podpořeno. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  
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2455/23/4/2022 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Římskokatolickou 

farnost Přerov – Předmostí v souvislosti s oslavami výročí kostela sv. 

Marie Magdalény  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 250 000  Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Římskokatolická farnost 

Přerov - Předmostí, se sídlem Tyršova 38/3, 751 24 Přerov, Přerov II - Předmostí, IČ: 

45180202, na výdaje související s oslavami výročí kostela sv. Marie Magdalény. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze 

tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

690 248,1 * + 250,0 690 498,1 

 *počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 

3319 

 

110 

 

 Ostatní záležitosti kultury 

 

0,0  

 

+ 46,7 

 

46,7  

 

3322 

 

110 

  

Zachování a obnova kulturních památek 

 

0,0  

 

+ 203,3 

 

203,3  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 903,9 * + 250,0 39 153,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál doporučil ke schválení. 

 

Ing. Hrabina 

Znovu poukázal na to, že po odluce církve od státu dostávají své přidělené peníze a zastupitelstvo by 

mělo podporovat akce občanů, nikoliv církve. 

 

Ing. T. Dostal 

Jako jeden z představitelů místní církve farnosti Předmostí vysvětlil, že příprava oslav probíhá ve 

dvou rovinách. První je udržení a zanechání kulturního dědictví, což je převěšení zvonu a další je 

zprovoznění hodin. Druhá rovina je pozvat a představit se veřejnosti a vtáhnout ji k oslavám a 
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uspořádat v rámci hodů, které se budou konat 22.-24.7.2022 oslavu. Není to pouze pro farnost a 

farníky, je to pro širokou veřejnost.  

Církev majetky získala, část v jakém stavu, a aby byly schopné provozu, jako jsou lesy, rybníky, tak se 

do toho musí nějak dostat. Budou potřeba nemalé prostředky, aby se s tím církev vypořádala. Podotkl, 

že církev není jen farnost, jsou to i organizace, které jsou neziskové, dle jeho názoru důležité pro 

společnost, které slouží, jako jsou školy, nemocnice, charita. Byl by rád, kdyby církev nebyla vnímána 

jako kostel, ale jako celek a služba společnosti. 

 

Mgr. Galová 

Požádala o podporu tohoto příspěvku na hodiny a zvony v kostele v Předmostí, protože si myslí, že 

město Přerov nedisponuje velkým množstvím památkově chráněných objektů a kulturních památek. Je 

potřeba se podílet na jejich péči, modernizaci, rekonstrukci. Podotkla, že měla neoficiální stanovisko 

od 8 z 9 členů Kulturní komise, že jsou pro podporu tohoto příspěvku. 

 

p. Pospíšilík 

Konstatoval, že není čtvrtletí, kdy se neschvalují finanční prostředky na církev – tu na opravu kostela, 

na církevní školku. Nebrání se tomu, ale vadí mu pokrytectví, kdy církev říkala, že nebude potřebovat 

finanční prostředky, když se jim vrátí církevní instituce. 

 

Mgr. Netopilová 

Podpořila by tento materiál, pokud by se jednalo o nižší částku např. kolem 50 tisíc Kč. I vzhledem 

tomu, co se nyní děje, se jí navrhovaná částka 250 tisíc Kč zdá velká, proto by směřovala peníze 

někam jinam na užitečnější věci. V minulosti zde informovala, že katolická církev svěřila své peníze 

finančním podvodníkům, proto se zeptala, jestli je s touto věcí něco nového, protože se to týká i 

Olomoucké diecéze. I v tomto kontextu nevidí důvod, proč by město mělo tak velkými penězi 

podporovat někoho, kdo zjevně neumí hospodařit. 

 

PhDr. Lapáček 

Upozornil, že zde rozhodují o poskytnutí dotace na nemovitou kulturní památku, která patří 

k nejstarším na okrese. 

 

Ing. arch. Horký 

V návrhu na usnesení není text, že je to na nemovitou kulturní památku, ale na výdaje související 

s oslavami výročí kostela. 

 

primátor Ing. Měřínský 

V důvodové zprávě je napsáno na co bude částka použita. 

 

Ing. T. Dostal 

Řekl, že opravují kulturní dědictví, které neslouží jen farnosti, ale samozřejmě i okolí. Oslavy dělají i 

pro celou veřejnost, která je pozvána, vydají publikaci o historii, banery, které postupně budou dávat 

na plot informace o historii, aby o tom postupně informovali, bude probíhat přednáška o farnosti 

v Předmostí, proběhnou komentované prohlídky, koncerty, divadelní vystoupení, benefiční koncert. 

Slyšel o tom, že byly nějak nešikovně investovány peníze nějakým podvodníkům, ale to je vše, co o 

tom ví. 

 

Mgr. Netopilová 

Kdyby byla aktivním členem nějaké farnosti, tak se bude o tyto informace zajímat, kam jdou finance, 

které spravuje katolická církev. 

Myslí si, že už nějakou dobu mohla probíhat veřejná sbírka, nebo možná probíhá, mezi věřícími, na 

oslavy. 
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MUDr. Slováček 

K těmto materiálům se vždy při projednávání točí v kruhu. Z předpokládaného rozpočtu vyplývá, že 

město přispěje cca 44% na celkové náklady. 

Když se má investovat do městského majetku, tak je velmi často slyšet, že nejsou peníze. Zmínil 

kanalizaci v Penčicích a kanalizaci v Lýskách, chystají se projekty, ale i zde na zastupitelstvu zaznělo, 

že nebude-li vypsán dotační program a nezíská-li město dotaci, tak to bude velice obtížné zbudovat, 

protože předpokládané náklady např. v Lýskách jsou cca 80 milionů Kč, proto by si toto měli 

uvědomit. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že jsou to příspěvky na obnovu kulturních památek na území města. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Připomenul, že toto je standardní, když nějaký žadatel o dotaci, který chce na území města vybudovat 

něco, co slouží občanům, a hlavně když si zajistí financování z jiných zdrojů, tak to město obecně 

podporuje. 

Časem by chtěl otevřít diskusi týkající se vlastního rozpočtu místních částí, zda je to pro ně výhoda či 

nevýhoda. 

 

p. Pospíšilík 

Odpověděl p. Navaříkovi, že místní části by nemusely mít vlastní rozpočet, kdyby se o ně město 

staralo tak, jak má. Na místní části se zapomínalo. Do té doby než vznikl Výbor pro místní části a 

nevznikl tlak na město, tak by se do nich tolik finančních prostředků neinvestovalo. Tím, že církev o 

podporu požádá i kraj, tak sami za to zaplatí minimum. Je potřeba si uvědomit, že i krajské peníze jsou 

naše. 

 

Ing. arch. Horký 

Připomenul, že byl problém s dotací na výstavbu sportovní haly ve výši 2x4 miliony Kč, diskuse 

k tomu byla velmi rozsáhlá. 

 

p. Zácha 

Opravil předřečníky, protože místní části nemají své rozpočty, dostávají příspěvek na občana. Město 

Přerov se stará jak o město, tak i o své místní části, a je to zde na zastupitelstvu, jak se nastaví 

rozpočet, pořád to jsou veřejné finance. 

 

Hlasování: 24 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, 1 omluven  

 

 

2456/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace – podpory de minimis pro 

Pekárnu Racek, s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace - podpory de minimis ve výši 168.000,- Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2022 mezi 

statutárním městem Přerovem a subjektem Pekárna Racek, s. r. o. se sídlem gen. Štefánika 

185/38, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 62582178 na pokrytí části mzdových nákladů 

prodavačky v podnikové prodejně v místní části Žeravice. Veřejnoprávní smlouva bude 

uzavřena dle návrhu uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

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

o poskytnutí dotace - podpory de minimis na rok 2022 dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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DISKUSE:  

 

MUDr. Slováček 

Vysvětlil, proč v tomto materiálu bude hlasovat pro, když v minulém hlasoval proti. V důvodové 

zprávě je napsáno, že 168 tisíc Kč si budou Žeravice platit sami, i z onoho příspěvku na hlavu. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

 

2457/23/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro PiTV - StarMedia s. r. o. 

(Přerovská internetová televize) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy               

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem PiTV - StarMedia s. 

r. o., se sídlem Č. Drahlovského 2346/13, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 03930785, na 

výrobu čtyř publicistických seriálů. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle návrhu 

uvedeného v příloze tohoto materiálu. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

689 988,1 * + 200,0 690 188,1 

 *počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3341 110  Rozhlas a televize 0,0  + 200,0 200,0  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 643,9 * + 200,0 38 843,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

o poskytnutí dotace dle bodu 1 usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Pokud město na to dává veřejné prostředky tak, aby tyto dokumenty byly publikovány pod veřejnou 

licencí Creativ Commons, a nikoliv, aby licenční právo si ponechávala PiTV. Zeptal se, jestli se toto 

dokáže zapracovat do smlouvy. Požádal, aby se na to myslelo u podobných případů. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla, že je to otázka jednání. 
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JUDr. Lichnovský 

Materiál projednávali na Finančním výboru. Za něj jsou to ambiciózní projekty, které se navíc 

osvědčily. PiTV byla už v podobném objemu podpořena. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven  

 

 

 

PŘESTÁVKA: 17:00 – 17:15 hodin 

 

 
 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se na materiály, které byly projednány na radách města v lednu. Materiál o souhlasu 

s umístěním stavby rekonstrukce a inovace zabezpečení areálu Cross aréna II. Etapa – zeptala se o co 

konkrétně v tomto materiálu jde a požádala, jestli by mohla dostat nějaký podrobný popis, čeho se to 

týká. V souvislosti s tímto areálem podala návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Přerova po 

projednání ukládá Kontrolnímu výboru prověřit plnění usnesení Rady města Přerova, 

popřípadě Zastupitelstva města Přerova, vyplývající ze smlouvy o výpůjčce městského majetku, 

tedy pozemku areálu Cross aréna "Přerovská rokle". 

Jedná se jí hlavně o to, že ve smlouvě o výpůjčce je řada dodatků, že je tam nějaký plán péče o zeleň, 

kdy do r. 2021 tam bylo plánováno vysadit přes 300 ks keřů. V plánu je také výsadba stromů atd., 

takže zejména tyto věci ji zajímají. Potom ji také zajímají zásahy, které tam autoklub dělá, a dotýkají 

se biokoridoru. Pokud chceme turisty v Přerově, tak bychom měli dbát i o to, v jakém stavu jsou 

turistické cesty. To jsou některé věci, které by poprosila, aby Kontrolní výbor prověřil. Všechno to, co 

je ve smlouvě o výpůjčce a dodatcích, jestli se plní. 

Dále k materiálu, který se týká výpůjčky nemovitosti na B. Němcové Romské zaměstnanecké agentuře 

– ráda by dostala písemnou zprávu, jestli si skutečně zjistilo vedení města veškeré informace o této 

agentuře. 

 

p. Pospíšilík 

Odpověděl na dotaz Přerovské rokle a širokého okolí. Když byl za vedení p. Puchalského v radě 

města, tak spolku Predmostenzis byla schválen výpůjčka na přilehlé pozemky, kdy byl program na 

výsadbu a obnovu alejí a vyčištění celé plochy od náletových dřevin. 

 

p. Zácha 

Sdělil, že Cross arénu podporuje jako jednotlivec dlouhodobě. Kontroly jsou tam neustále, chodí tam 

kontroly ze životního prostředí, v současné době tam půjde i stavební úřad. Autoklub požádal město o 

souhlas realizaci rekonstrukce inovace zabezpečení Cross areálu II. Etapa. V rámci toho bude 

provedena výměna stávajícího oplocení ve spodní části areálu, bude doplněn stávající kamerový 

systém o dalších 5 kamer, a další. Pro realizaci staveb hodlá autoklub použít finanční prostředky 

z dotačních titulů. V důvodové zprávě je přesně popsáno, na co rada poskytla souhlas s umístěním 

stavby na nemovitém majetku Statutárního města Přerova. Závodiště Přerovské rokle má dlouholetou 
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tradici, za současného vedení autoklubu vzkvétá, je to dobrá reklama pro město Přerov na území celé 

Evropy.  

 

Mgr. Vránová, Ph.D. 

Krátce seznámila zastupitele s jednáním Kontrolního výboru, které se uskutečnilo 22.2.2022, kdy 

hlavním bodem jednání byl materiál ze ZM z 27.4.2020 „Záměr dispozice se zbytným a nepotřebným 

majetkem“. 

 

Mgr. Netopilová 

Její požadavek se týká smlouvy o výpůjčce se všemi dodatky a toho, jak se plní, to, co je požadováno 

od vypůjčitele. Je to navázáno na usnesení rady minulá, dávná. 

Požádala p. Záchu o vysvětlení materiálu RM, ze kterého chápala, že jde o dvě rozdílné věci. 

Nikterak nezpochybňuje, že je v Přerově rokle, že je to populární sport, nic proti tomu nemá. Zajímá 

ji, jak se dodržují pravidla, která se týkají životního prostředí, a konkrétně toho, co bylo domluveno 

mezi půjčitelem a vypůjčitelem. Myslí si, že městský majetek, obzvláště pokud jde o přírodu, je 

potřeba si ho chránit, jak to jde. 

 

p. Zácha 

Aby necitoval celou důvodovou zprávu, tak ji celý materiál paní zastupitelce zašlou. 

 

Ing. arch. Horký 

Poděkoval za zaslání materiálu kolegyni, ale doufá, že součástí bude koordinační situační výkres. 

Smlouva byla uzavřená v listopadu 1992 a k tomu byly další a další dodatky, proto je usnesení 

formulováno takto obecně, ale jedná se o pozemky Přerovské rokle. 

Mrzí ho, že se Kontrolní výbor schází jednou za půl roku. Ví, že komise, pracovní skupiny se schází 

mnohem častěji i přes jistá nařízení. Způsob, jakým se KV vypořádal s podnětem na kontrolu plnění 

usnesení ke Strojaři nepovažuje za vhodné, protože by rád věděl, z jakých důvodů se usnesení 

zastupitelstva neplnilo a KV se v zásadě tím odmítl zabývat s odkazem na to, že se schválil záměr 

prodeje. Neví, proč se na projektové dokumentaci na Strojař za čtyři roky neudělala ani čárka. 

Od 76. schůze RM došlo ke schválení víceprací na různých stavebních akcí cca za 2,7 milionu Kč. 

V této souvislosti ho zaujala revitalizace vodního ekosystému v Předmostí, kde nejdříve šlo o 530 tisíc 

Kč, které neprošly, následně se schválilo 442 tisíc Kč. Zajímá ho, co se tam stalo, že se částka snížila a 

proč se to vůbec musí doplácet. 

Další materiál, kdy rada se vypořádala s připomínkami a dotazy ze zastupitelstva. Na minulém 

zastupitelstvu vznášel dotaz na výši odměn pana ředitele Tepla, ale nikoliv absolutní, pouze, zdali byly 

navýšeny. Dověděl se, že nebyly. Byl by rád, kdyby dostal indexovaný růst vyplacených odměn od 

jeho nástupu po dnešní dny. Sto procent je nástup a pak jak to roste, aby se mohli podívat, jak to 

skočilo. Ale není to tak zásadní. 

Spíš ho zajímá – není vyřízen podnět na odměny předsedy představenstva pana Záchy a termín tam 

byl 30.12.2021. Jsou 2 měsíce po termínu. Neví, kde je problém. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informace týkající se víceprací bude poskytnut písemně, co se týká platů, jistě dostane také odpověď. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověď bude písemně – zvukový záznam z distančního připojení nebyl kvalitní. 

 

2413/23/2/2022 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Kontrolnímu výboru prověřit plnění usnesení 

Rady města Přerova, popřípadě Zastupitelstva města Přerova, vyplývající ze smlouvy o výpůjčce 

městského majetku, tedy pozemku areálu Cross aréna "Přerovská rokle". 

 

Hlasování o podnětu Mgr. Netopilové: 18 pro, 16 se zdrželo, 1 omluven  
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2414/23/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od  22. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(75. schůze Rady města Přerova konané dne 3.12.2021, 76. schůze Rady města Přerova konané dne 

9.12.2021, 77. schůze Rady města Přerova konané dne 13.1.2022, 78. schůze Rady města Přerova 

konané dne 27.1.2022, 79. schůze Rady města Přerova konané dne 17.2.2022). 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven  

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2415/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 665/29 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 665/29 trvalý travní porost o výměře 1274 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova            

z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320,   

do majetku statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

 

2416/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. a 

nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2015 adminis., p.č. 

1240/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž, p.č. 

1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov 

I-Město, č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše 

v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 7a) za nemovité věci ve 

vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor 

vymezený v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, 

včetně přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 

na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu 

ve výši 60202/120102 na společných částech budovy společných 

vlastníkům jen některých jednotek (jednotka TGM) a pozemků p.č. 

2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 

víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če 

garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. 

(Hasičská záchranná stanice Šířava) 
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K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 1239 zast. pl. a nádvoří, 

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

bez čp/če, garáž, p.č. 1240/2 ost. pl., p.č. 1253/2 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, 

č.p. 3046 adminis., p.č. 1253/1 ost. pl. a p.č. 1253/3 ost. pl., vše v k.ú. Přerov (objekty Smetanova 7 a 

7a) za nemovité věci ve vlastnictví ČR -ÚZSVM – jednotku č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený 

v budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně přináležejícího spoluvlastnického 

podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve 

výši 60202/120102 na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých jednotek 

(jednotka TGM) a pozemků p.č. 2242 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba Přerov I-Město, č.p. 2180 

víceúčel., p.č. 2265/1 zast. pl. a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če garáž, p.č. 2265/3 ost. pl., p.č. 

4988/4 ost. pl. a p.č. 4988/5 ost. pl. (Hasičská záchranná stanice Šířava). 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2417/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. 

Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2418/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 8/1 v k.ú. 

Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 8/1 ostatní plocha       

o výměře cca 6 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven  

 

2419/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/5 pozemku p.č. 

5466/196 orná půda a pozemku  p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. 

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

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

zákon) 

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

 

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

1/5 pozemku p.č. 5466/196 orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov   

z vlastnictví pana O*** L***, bytem ***, 666 03 Tišnov, do majetku statutárního města 

Přerova.  

 

2. rozhoduje , že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k – podílu id. 1/5 pozemku 

p.č. 5466/196 orná půda a pozemku p.č. 5466/197 orná půda, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví 

pana O*** L***, bytem *** 666 03 Tišnov, do majetku statutárního města Přerova.  

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2420/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova - bytové jednotky č. 2587/54 v 

budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k části 

obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 v k.ú. Přerov    

(Klivarova 6) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod bytové jednotky č. 2587/54 v budově bytový dům č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušné k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Klivarova 6) o 

celkové výměře 55,38 m2 včetně s ním souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech 

domu č.p. 2587, č.p. 2588, č.p. 2589, příslušném k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 2433/6 

v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 2433/6 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 5345/202068 z 

vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven  

 

2421/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - části 

pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

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

spoluvlastnický podíl k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. 

Dluhonice 

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

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

p.č. 1145/60 v k.ú. Dluhonice a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 trvalý travní 

porost o výměře 25 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví I***. P*** J***, bytem ***Dluhonice za část 

pozemku p.č. 606 orná půda o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města 

Přerova.  

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Uvedl, že materiál nebyl v majetkoprávní komisi, kde by získal zcela jistě podporu, ale mohli ho tam 

hlouběji probrat. 
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p. Zácha 

Nebyl to úmysl, byli v časové tísni, všechno museli vyspecifikovat. Je to záměr a jednání budou dál 

pokračovat. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, jestli je to poslední nemovitost v této oblasti, nebo je tam ještě něco, co není v majetku na 

vybudování dálnice. 

 

p. Zácha 

Investorem dostavby dálnice D1 je ŘSD. Spolupráce mezi ŘSD, městem, odpovědným radním, krajem 

je velmi úzká. Pokud se neplete, tak je tam ještě jedna nemovitost, jedná se o rodinný dům občana 

místní části Dluhonice. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 proti, 1 omluven  

 

2422/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 5290/128 

a části pozemku p.č. 5290/95, oba v k.ú. Přerov 

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

převod části pozemku p.č. 5290/128 ostatní plocha a p.č. 5290/95 ostatní plocha o celkové výměře cca 

1100 m2, oba v k.ú. Přerov do majetku statutárního města Přerova. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Střelec 

K tomuto materiálu se vyjadřovaly i Technické služby města Přerova, které provozují pro statutární 

město sběrný dvůr na ulici Želatovská. 

V současné době se potýkají s tím, že plocha sběrného dvoru již nestačí na objem materiálu, který přes 

něj prochází. Je tam umístěna budova, která byla vybudována i s dotací a potřebovaly by rozšířit tento 

sběrný dvůr. Protože před dvěma lety rozšiřovaly a rekonstruovaly sběrný dvůr za několik milionů 

korun, tak se TSMPr vyjádřily, že není to v jejich možnostech. Budou totiž potřebovat investice do 

skládky apod., aby byli schopni za tyto prostředky jednak nakoupit, případně postavit nový sběrný 

dvůr. Proto se technické služby vyjádřily, že nepodpoří tento materiál a nebudou souhlasit s nákupem 

tohoto pozemku. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2423/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 257 a p.č. 258/1, oba v k.ú. Penčice za pozemek p.č. 197    

v k.ú. Penčičky   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemků p.č. 257 orná půda o výměře 1364 m2 a p.č. 258/1 ostatní plocha o výměře 603 m2, oba        

v k.ú. Penčice ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 197 ostatní plocha o výměře 

2530 m2 v k.ú. Penčičky ve vlastnictví Mgr. E*** F*** 

 

Hlasování: 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven  
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2424/23/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – částí pozemku p.č. 499 v k.ú. 

Penčice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod částí pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře cca 380 m2 a cca 8 m2 v k.ú. Penčice                 

z vlastnictví statutárního města Přerova žadateli. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven  

 

2425/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– nebytové jednotky č. 90/101 v budově bytový dům č.p. 90,  91, 92, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  596/4 v k.ú. 

Přerov (Bratrská 21) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 90/101 

dílna nebo provozovna v budově bytový dům č.p. 90, 91, 92, příslušné k části obce Přerov I-Město,    

na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov (Bratrská 21) o celkové výměře 17 m2 včetně s ním souvisejícího 

spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 90, 91, 92, příslušném k části obce Přerov 

I-Město, na pozemku p.č. 596/4 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 596/4 zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov 

ve výši id. 85/8474 z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví T***D*** za kupní cenu     

v místě a čase obvyklou ve výši 46.030,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od daně           

z přidané hodnoty.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2426/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/5 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3617, příslušná  k části obce Přerov I-Město 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/5 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3617, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů F***H*** a 

Ing. M*** H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 252.000,-Kč. Dodání 

předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  
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2427/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/37 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3618, příslušná k části obce Přerov I-Město 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/37 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3618, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví A*** M***za nabídnutou 

kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 279.000,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem 

DPH.  

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2428/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/38  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město a pozemku p.č. 

2578/39 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, 

příslušná k části obce Přerov I-Město 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/38 zast. pl. a nádvoří o výměře 19 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3619, příslušná k části obce Přerov I-Město,          

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** W*** za nabídnutou kupní cenu 

ve výběrovém řízení ve výši 311.100,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/39 zast. pl. a nádvoří o výměře 18 m2 v k.ú. 

Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3620, příslušná k části obce Přerov I-Město,           

z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví L*** W*** za nabídnutou kupní cenu 

ve výběrovém řízení ve výši 361.100,-Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2429/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 2578/40  v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba 

garáže č.p. 3621, příslušná k části obce Přerov I-Město 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2578/40 zast. pl. a 

nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je stavba garáže č.p. 3621, příslušná k části obce 

Přerov I-Město, z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů M*** H*** a 

Ing. V*** H*** za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 253.726,-Kč. Dodání 

předmětu převodu není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  
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2430/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 218 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod  pozemku p.č. 218 zahrada        

o celkové výměře 126 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do vlastnictví 

společnosti Skalákova 9 s.r.o., se sídlem Přerov I-Město, Dr. Skaláka 1452/9, IČ 10667661 za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 178.920,- Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem daně z 

přidané hodnoty. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Doplnil, že tento materiál byl v komisi, není to zde uvedeno. Komise s převodem souhlasila. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2431/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 222 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 222 ost. pl., jiná 

plocha o celkové výměře 30 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov do společného 

jmění manželů Ing. A*** F*** a Mgr. M*** F*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 

42.600,- Kč. Dodání předmětu převodu není předmětem daně z přidané hodnoty.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2432/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1261 ostatní 

plocha o výměře 160 m2 a části pozemku p.č. 314/2 zahrada o výměře 13 m2 oba v k.ú. Čekyně dle 

geometrického plánu č. 523-143/2021 označené novým p.č. 1261/2 ostatní plocha o výměře 173 m2      

z vlastnictví statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví Ing. M*** P***, bytem *** za kupní 

cenu 134.940,- Kč - cena v místě a čase obvyklá (dodání pozemku není předmětem DPH) a uzavření 

kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím), Ing. M*** P***, bytem *** 

(jako kupujícím) a Mgr. V*** P***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem).  

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Střelec 

Místní výbor Čekyně nemá připomínky k tomuto materiálu a souhlasí s tím. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  
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2433/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 3157/1 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 3157/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7352-84/2021 označené jako díl "a" o výměře 65 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví pana S***R***, za kupní cenu 110.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2434/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části p.č. 1195/3 v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1195/3 

zahrada, dle geometrického plánu č. 644-257/2021 označené novým p.č. 1195/5 o výměře 689 m2 v 

k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví paní M*** K***, za kupní cenu 

186.030,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2435/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 4929/1 

ostatní plocha o výměře cca 3 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do společného 

jmění manželů J***N*** a Ing. J*** N*** za kupní cenu 2.040,- 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 manželi J***N*** a Ing. J***N*** jako budoucími kupujícími. Kupní 

smlouva bude uzavřena do 60 dnů po obdržení výzvy zaslané budoucími kupujícími budoucímu 

prodávajícímu - kdy tato výzva bude zaslána nejpozději do 6 měsíců poté, co budou splněny podmínky 

stanovené příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „Stavební úpravy domu č.p. 1901“. 

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 let od účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se, proč se v Újezdci nepovolil výklenek na veřejném prostranství, a zde na daleko 

frekventovanější ulici se tento výklenek chce povolit. 

 

p. Zácha 

V Újezdci to odbor a koordinační skupina nepovolily, protože by to tam bránilo budoucí rekonstrukci 

veřejného prostranství.  
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V dané ulici jsou schodiště již postavena, jedno je vystaveno do městského veřejného prostranství. 

Část chodníku, pokud bude zastavena schodištěm, nebude nikoho omezovat, technika pro údržbu tam 

projede, tudíž to není v rozporu, že by to něčemu překáželo. 

 

Ing. arch. Horký 

Jakožto člen majetkoprávní komise hlasoval pro tento převod, ale až zpětně mu došlo, že to nedává 

příliš smysl. Jedná se o ulici Jateční, která je v havarijním stavu a zaslouží si komplexní rekonstrukci, 

jak vozovka, tak chodníky. Toto schodiště, které bude zasahovat do chodníku, může pak teoreticky 

způsobovat komplikace v navazujících řízeních stavebním a územním. Proto si myslí, že je zde na 

místě pouze schválit souhlas s umístěním stavby na městském pozemku, a nikoliv tento kousíček 

prodávat. Pro bezpečnou rekonstrukci ulice Jateční, si myslí, že by se to prodávat nemělo, a proto 

podal protinávrh: Zastupitelstvo města Přerova po projednání NESCHVALUJE úplatný převod…“ 

 

Ing. Hrabina 

Očekával by i vyjádření vozíčkářů, protože je to překážka do chodníku. Myslí si, že tady by to bylo na 

místě, aby se k tomuto vozíčkáři vyjádřili. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nejsou informace od vozíčkářů, ale jsou informace od technických služeb, že tam jejich technika 

projede, tzn., že i vozíčkáři nebudou omezeni, co se týká pohybu po chodníku. 

 

p. Zácha 

Co se týká stavebního povolení, tak tam je doložena bezbariérovost a přístup do této nemovitosti. 

Stavební povolení bude vydáno. 

 

Ing. arch. Horký 

Doplnil p. Záchu – toto je pouze na dobrovolnosti stavebníka, stavební úřad sám má hlídat dodržování 

vyhlášky č. 398/2009.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 14 pro, 4 proti, 15 se zdrželo, 1 nehlasoval,                

1 omluven  

Hlasování o předloženém usnesení: 22 pro, 5 proti, 7 se zdrželo, 1 omluven  

 

 

2436/23/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – stavby 

v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., 

postavené na pozemku p.č. 2883/92, v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 

2883/92, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

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

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - stavby     

v části obce Přerov I-Město, č.p. 3565, způsob využití: zem. stav., postavené na pozemku p.č. 

2883/92, v k.ú. Přerov, ve vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město,           

za těchto podmínek: 
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1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve 

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

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

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

sjednává na dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému 

majetku pro nabyvatele do katastru nemovitostí.  

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

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

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

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

smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat 

ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li 

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

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

nakládání trpěno, převodce je oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb.  

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

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

převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní 

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

V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem 

odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.  

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

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

veřejně prospěšné stavby.  

5. Úhradu smluvních pokut dle odst. 2 a 3 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 

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

zaplacení smluvních pokut.  

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

vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, 

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

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

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

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

k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. Pro případ porušení tohoto 

závazku nabyvatele se sjednává závazek nabyvatele uhradit převodci smluvní pokutu 

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

písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty.  

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

úplnou písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu 

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

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

nabyvatel v této smlouvě zavázal.  Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel 

převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, 

kdy mu bude doručena písemná výzva převodce  k zaplacení smluvní pokuty.  

9. Odstoupení od této smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit 

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

účinnosti odstoupení.  

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

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

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

nárok do data účinnosti odstoupení.  
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje 

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

2 smlouvy, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, 

spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 

zástavním právem, a to po dobu 5 let od právních účinků vkladu vlastnického práva  pro 

nabyvatele dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako 

povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2437/23/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 1034 v k.ú. Újezdec u Přerova, na základě využití 

předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1034 orná půda o výměře 1920 m2 v k.ú. Újezdec       

u Přerova z vlastnictví pana J*** P***, bytem ***, do majetku statutárního města Přerova za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 979.200,-Kč.  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě                   

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

689 008,9* + 979,2 689 988,1 

*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. 5300702 

 – Výkup pozemku p. č. 1034  

 v k. ú. Újezdec) 

0,0  + 979,2 979,2  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 omluven  

 

 

2438/23/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu 

o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2   
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v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu         

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

 

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

o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 590/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2   

v k.ú. Předmostí z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu         

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

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

2439/23/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 3401/20, p.č. 3401/21, p.č. 3401/22, p.č. 3412/18, 

p.č. 3412/22, vše v k.ú. Přerov – uzavření dodatku č. 2 smlouvy 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě ze dne 6.6.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.5.2020 uzavřené mezi statutárním městem 

Přerov (jako budoucím kupujícím) a společností MJM agro a.s., se sídlem Litovel, Cholinská 19,      

IČ: 6642331 (jako budoucím prodávajícím). Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje tak, že se 

mění text čl. III, odst. 4 tak, že nově zní takto: „Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět 

koupě do vlastnictví budoucího kupujícího bez jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení 

uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě 

předkupní právo, další zástavní právo mimo zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, 

právo stavby dle § 1240 a násl. občanského zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - 

služebností a jiných zatížení zřízených v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka 

Dluhonská a s výjimkou věcných břemen – služebností  zřízených v souvislosti se stavbou 

„Přerov, TR Dluh-PR_0928 Rybník, kVN“. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven  

 

2440/23/3/2022 Úplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - 

mobilního pódia Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně 

příslušenství 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod movité věci - mobilního pódia 

Nivec a mobilní střešní konstrukce Litec včetně příslušenství, inv. č. 750-00000002 z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví Aleše Sigmunda, místem podnikání Dřevohostice, Sadová 

422, IČ 65916484 za nabídnutou kupní cenu ve výběrovém řízení ve výši 355.000,- Kč včetně DPH. 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2441/23/3/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. 

Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 



41 

 

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 

pozemku p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov České 

republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

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

z předkupního práva. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  

 

2442/23/3/2022 Udělení souhlasu statutárního města Přerova s převodem práv a 

povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o postoupení práv a 

povinností ze smlouvy mezi I***V***, jako postupitelkou, P*** Š***, jako postupníkem a 

statutárním městem Přerov jako postoupenou stranou, na jejímž základě statutární město Přerov udělí 

souhlas s převodem práv a povinností ze smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní č. SML/1352/2020, kterou dne 22.9.2020 uzavřeli statutární město Přerov jako budoucí 

prodávající, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 523, U Výstaviště 1 v Přerově, IČ 29447909, se 

sídlem U Výstaviště 523/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako stavebník a fyzické osoby - vlastníci 

bytových jednotek č. 523/1 až č. 523/40 v bytovém domě č.p. 523 (U výstaviště 1), příslušném k části 

obce Přerov I-Město, postaveném na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, jako budoucí kupující, z 

paní I***V***, která byla ke dni uzavření smlouvy vlastníkem bytové jednotky č. 523/23 v bytovém 

domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na 

společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, 

a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, na pana P***Š***, který je 

stávajícím vlastníkem jednotky č. 523/23 v bytovém domě č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k 

části obce Přerov I-Město, podílu id. 3518/224235 na společných částech bytového domu č.p. 523 (U 

Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, a podílu id. 3518/224235 na pozemku p.č. 

4394/38 v k.ú. Přerov. Obsahem smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

č. SML/1352/2020 ze dne 22.9.2020 je mj. závazek statutárního města Přerova jako budoucího 

prodávajícího a fyzických osob - vlastníků bytových jednotek č. 523/1 a č. 523/40 v bytovém domě 

č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušném k části obce Přerov I-Město jako budoucích kupujících uzavřít v 

budoucnu kupní smlouvu, na jejímž základě budoucí prodávající úplatně převede do podílového 

spoluvlastnictví budoucích kupujících části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře cca 

20 m2, které budou tvořit části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na kterých bude postavena stavba 

spočívající v rozšíření lodžií bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov 

I-Město, a část pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov, na které je postaveno vstupní schodiště do 

bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, dle jejich podílů na 

společných částech bytového domu č.p. 523 (U Výstaviště 1), příslušného k části obce Přerov I-Město, 

a pozemku p.č. 4394/38 v k.ú. Přerov, které náleží k bytovým jednotkám ve vlastnictví budoucích 

kupujících (mj. podíl id. 3518/224235 na části pozemku p.č. 4394/1 v k.ú. Přerov o celkové výměře 

cca 20 m2 do vlastnictví paní I*** V***).  

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven  
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2443/23/3/2022 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – splaškové kanalizace a vodovodu v místní části Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod splaškové kanalizace  "SO 

113 Výtlak splaškové kanalizace“ na pozemcích p.č. 495, p.č. 1053/1 a p.č. 1490 vše v k.ú. Dluhonice 

a vodovodu „SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu“ na pozemcích p.č. 495, p.č. 1053/1 a p.č. 1490 

vše v k.ú. Dluhonice z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, 

IČ: 65993390 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 

sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, IČ: 65993390 (jako budoucím dárcem) a statutárním 

městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena na základě výzvy 

budoucího dárce doručené budoucímu obdarovanému nejpozději do 3 měsíců po dokončení stavby 

"SO 113 Výtlak splaškové kanalizace“ a „SO 116 – Prodloužení vodovodního řadu“. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven  

 

 

 

PŘESTÁVKA: 18:40 – 19:00 hodin 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2458/23/5/2022 Využití hotelu Strojař - revokace usnesení 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje revokaci 2.bodu usnesení ZM č. 1065/36/5/2018 ze dne 19.02.2018, kterým 

Zastupitelstvo města Přerova schválilo pokračování v záměru zadání veřejné zakázky s 

názvem „Využití hotelu Strojař" bez vyhlášení architektonicko-urbanistické soutěže, tzn. 

zpracovat projektovou dokumentaci a regulační plán. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu:  

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

opatření  

rozpočet          

po úpravě  

  8115  210   Změny stavu krátkodobých  

 prostředků na bank. účtech  

690 019,8 *  + 3 000,0  693 019,8  

 *počáteční stav navazuje na jiný návrh  
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PAR  ORJ   VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet  rozpočtové 

opatření  

rozpočet  

po úpravě  

5269  130   Ostatní správa v oblasti hospodářských  

 opatření pro krizové stavy (pomoc  

 Ukrajině)  

0,0   + 1 500,0  1 500,0   

5269  5XX   Ostatní správa v oblasti hospodářských  

 opatření pro krizové stavy (pomoc  

 Ukrajině)  

0,0   + 1 500,0  1 500,0   

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Na projekt byla vyhrazená částka něco přes 3 miliony Kč. Domluvili se na jednání předsedů klubů tuto 

částku s jistými komplikacemi alokovat na využití na pomoc Ukrajině tak, aby v případě nutnosti byly 

peníze okamžitě k dispozici, protože takto volně v rozpočtu nejsou vyhrazeny. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Částka, která byla původně alokovaná na projektovou dokumentaci 3 290 tisíc Kč spadla do zůstatku 

hospodaření r. 2021, a proto ji není možné takto okamžitě zapojit. Proto je zde návrh, aby částka byla 

použita z rezervy a v dubnu, kdy se bude projednávat zapojování zůstatku do hospodaření, byla tato 

částka vrácena zpátky do rezervy. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento materiál projednal, přičemž se neusnesl a ani v nedoporučujícím stanovisku. 

 

p. Zácha 

Tato významná částka bude rozdělena do dvou oblastí, a to do oblasti krizového řízení a pro oblast 

odboru správy majetku. Podle situace, jak se bude vyvíjet, tak bude např. sloužit k nákupu věcí do 

majetku města jako postelí, matrací, spacáků, nebo třeba na opravu nějaké bytové jednotky. 

Tento návrh je ve shodě a předkládá ho celé zastupitelstvo a požádal všechny zastupitele o podporu 

tohoto rozpočtového opatření. 

 

MUDr. Slováček 

Pokud zastupitelstvo revokuje toto usnesení z r. 2018, tak tím pochopil posvěcování a naplňování 

záměru prodeje hotelového domu Strojař. Myslí si, že by se město tohoto objektu nemělo zbavovat, 

naopak by měli přijat usnesení o revokaci záměru prodeje, a k tomu by měli přijat usnesení, že se 

budou zaobírat urychlenou opravou tak, aby v případě potřeby mohly být bezodkladně ubytovací 

kapacity využity pro uprchlíky z Ukrajiny.  

Nerad by se setkal na některém příštím zastupitelstvu, že by se hlasovalo přímo o prodeji, nebo kdyby 

se hlasovalo o vyčlenění finančních prostředků na opravy Strojaře, tak si dovede představit 

argumentaci, že se do toho nebude vůle cpát za opravy několik milionů, když se to chce prodat. 

Proto by byl rád, kdyby se od prodeje upustilo, aby se zaobírali tím, že jsou rezervy v městském 

rozpočtu, aby se Strojař opravil tak, aby byl k použití, a aby tedy byl Strojař rezerva pro ubytování 

uprchlíků z Ukrajiny. 

Přerov má partnerské město na Ukrajině, tak by mělo aktivně nabídnout ubytovací kapacity i ve 

spolupráci s Olomouckým krajem, s ministerstvy ČR. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odmítá názor, že k tomu nepřistupují zodpovědně. Spolupracují s Olomouckým krajem, aby ubytovací 

kapacity zde byly připravené. 
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p. Zácha 

Město pouze zadalo znalecký posudek, v nejbližších týdnech bude městu odevzdán, bude stanovena 

aktuální cena této nemovitosti a o způsobu dalšího využití se bude debatovat. 

Byl by rád, kdyby začal fungovat systém ubytování uprchlíků ve spolupráci s kraji. 

 

Mgr. Grambličková 

Připomenula, že před dvěma měsíci hlasovala pro tento záměr, pro schválení prodeje. Stále si myslí, 

že pro město Přerov by bylo téměř neúnosné získat finanční prostředky na opravu Strojaře na bydlení. 

Situace se změnila a první, co ji napadlo, že město  bude určitě chtít nějak pomoci občanům Ukrajiny, 

proto ji napadl hotel Strojař. 

Přesto si myslí, že schválení záměru to žádným způsobem nebrání. Neví o tom, že by tam byl nějaký 

časový limit, kdy by se od schválení záměru musel schválit prodej Strojaře. 

Proto si myslí, že bude-li třeba, tak hotel Strojař může město pro ubytování uprchlíků použít. I 

z tohoto důvodu se nebrání schválení tohoto usnesení. 

 

p. Pospíšilík 

Všichni vědí, že je potřeba nejméně půl roku, aby se Strojař dal trochu do pucu. Panu Slováčkovi 

rozumí, zatím návrh na usnesení nepředložil, ale pokud nebudou mít nějaké verbální záruky, že je na 

to Strojař vhodný a bude na to použit, tak se jako klub shodnou a usnesení předloží a budou chtít o 

něm hlasovat. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Souhlasí, že je to samozřejmě jejich právo, předložit návrh na usnesení. Neví, jaké chtějí záruky. 

Pokud by se mělo něco prodávat, tak to stále podléhá usnesení zastupitelstva města, kdy by o tom 

zastupitelstvo muselo rozhodnout. Samozřejmě je možné využít hotel Strojař na ubytování uprchlíků. 

 

Ing. Střelec 

Řekl za sebe, že pokud bude takováto situace a bude potřeba využít Strojař pro ubytování uprchlíků 

z Ukrajiny, tak bude první pro, který pro to bude hlasovat. 

Strojař je několik let neobývaný a je pouze udržovaný tak, aby „nespadl“ a bude potřeba tam 

nainvestovat v případě oprav podstatně více peněz než jsou ty 3 miliony Kč. 

Zopakoval, že podpoří toto usnesení, ale zároveň, že v případě, že to bude nutné, tak bude hlasovat pro 

to, aby se hotel Strojař zprovoznil pro tyto uprchlíky. 

 

Mgr. Netopilová 

Chtěla podpořit tento materiál, ale je na vahách, protože ho brala, že se zde nerozhoduje snad ještě o 

prodeji Strojaře. Souhlasí s p. Slováčkem ve smyslu, že také čeká od města Přerova nějaké konkrétní 

kroky tak, jako to činí jiná města, tedy poskytnutí nějakého hromadného ubytování pro případný nápor 

uprchlíků. Ocitli jsme se v situaci, ve které jsme ještě nebyli. Vyzvala, aby se udělalo všechno, co je 

možné, aby město bylo připraveno na příliv uprchlíků, aby tito lidé mohli být ubytováni v nějakých 

přijatelných podmínkách. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že to zde již řekl několikrát a znovu zopakoval, že město Přerov spolupracuje s Olomouckým 

krajem, aby byla dostatečná kapacita na přijetí případných uprchlíků z Ukrajiny. Město nabídlo 

Olomouckému kraji hotel Zimní stadion a bývalou školku v Předmostí Pod Skalkou. Město kapacity 

má, větší kapacity není potřeba, a pokud by byly potřeba větší kapacity, tak je město schopné to 

zajistit například tím, že se bude řešit ubytování uprchlíků v hotelu Strojař. 

 

Ing. Hrabina 

Na základě aktuální situace se zeptal, proč se neudělá nějaká akční komise, která urychleně zjistí, 

kolik času bude potřeba, aby se Strojař zprovoznil. Bude se třeba vědět, že někdo odborně řekne, že se 

to nezprovozní ani za půl roku, a je naprosto zbytečné o této kapacitě hovořit. Nebo řekne, co je 

potřeba udělat a bude to trvat nějakou dobu, a bude se vědět, že za takovouto dobu bude město moci 

tuto kapacitu nabídnout. 



45 

 

Mgr. Hýzl 

Hotel Zimní stadion může momentálně nabídnout 44 lůžek, protože některé pokoje jsou větší, tak by 

to šlo navýšit během hodiny až dvou na možná 48 lůžek, možná ještě o dvě víc. Všechny pokoje jsou 

vybavené sprchou, sociálním zařízením. Je tam i prostor na výdej jídla. Kdyby náhodou, tak vedle 

hotelu je ještě sportovní hala, i když není nejideálnější, ale i tam se dá nějaký čas přečkat. 

 

Ing. arch. Horký 

Věří, že krizový štáb dokáže ve spolupráci s odborem majetku určit nějaké základní schéma pro 

nejzákladnější provoz a finance, který se v návrhu uvolňují a mohly by se mimo jiné použít i na 

Strojař. Pokud bude potřeba, tak nabídl své odborné znalosti architekta na nějaký průzkum možností. 

Pochopitelně SpP nesouhlasí s prodejem Strojaře, měl by zůstat v rukou města. Revokace usnesení, 

které určuje, aby se pořídila projektová dokumentace, neznamená prodej. Upřímně projektová 

dokumentace za 3 miliony Kč se dnes nepořídí, je to možná na elektřinu a vytápění, ale ne na celý 

projekt. Jak již říkal před několika lety, je to několikanásobně podseknuté. 

Byl by ale rád, pokud vedení město nadále bude počítat s prodejem, a bude k tomu činit další kroky, 

aby vytvořilo pracovní skupinu ke Strojaři tak, jak byla předtím. 

Ačkoliv prodej nepodporuje, tak kdyby k němu došlo, aby to bylo dobře nachystané. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Předpokládají vytvoření nějaké pracovní skupiny, která se v budoucnosti Strojařem bude zabývat. 

 

Ing. Hrabina 

Podal návrh na usnesení: ZM ukládá Radě města zabývat se časovým a materiálním přípravám 

zprovoznění hotelu Strojař pro ubytování uprchlíků. 

Je to proto, aby se vědělo kolik to bude stát a za jakou dobu je schopno to připravit. 

 

Ing. Vrána 

Před zasedání měli schůzku předsedů klubů a řekli si, že nejdůležitější zpráva dnešního dne by měla 

být, že město alokuje 3 miliony Kč, které se rozdělí na dvě poloviny, aby se dalo operativně řešit 

potřeby.  

Nechtěl, aby se dnes v tomto bodu dohadovali o Strojaři. Chápe, že se budou muset řešit ubytovací 

kapacity a bude je město potřebovat. Vždycky to musí někdo za samosprávný celek koordinovat. 

Myslí si, že je ideálně nastaveno, že to koordinuje kraj, který může alokovat uprchlíky dle potřeby. 

Všichni znají stav Strojaře, nemusí se dělat žádné velké studie, aby se zjistilo, zda je to nebo není 

vhodné pro ubytování uprchlíků, a zda je tam potřeba nějakých náročnějších oprav. 

 

p. Pospíšilík 

Reagoval na p. Vránu, že pokud je to tak jednoduché, a tak čisté, tak proč nebylo řečeno, že první fáze 

je hotel Zimní stadion, druhá fáze např., že do třech měsíců je možné mít dalších 120 ubytovacích míst 

atd. Pak by zde nemusela být tato diskuse, a vůbec se to nemuselo řešit. 

 

Ing. T. Dostal  

Zopakoval, co již bylo řečeno – hotel Strojař se neprodává, Olomoucký kraj má kapacitu 7500 míst, 

která je několikanásobně větší než v sousedních krajích. Dále podotknul, že je tu i církev, která hledá 

ve svých prostorách, jako jsou kláštery, neobsazené fary apod., místa, která jakmile budou k dispozici 

provozuschopná, tak je krizových štábům nabídne. 

 

 

p. Zácha 

V současné době probíhá tisková konference ministra vnitra o tom, jak vzniknou centra na pomoc 

Ukrajincům a vzniknou ve všech krajích. Centrální krizový štáb se sešel, bude to řízeno od vrchu, 

bude to takto přerozdělováno. 

V první fázi se využívá těch kapacit, do kterých se uprchlíci mohou ihned nastěhovat a jsou již 

zařízené. Jedná si i o kasárnách v Olomouci, což je další obrovská ubytovací kapacita. 
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V současné době je dostatek ubytovacích kapacit. Vyzval zastupitele, aby se hlasovalo o předložených 

3 milionech Kč, tím ukázat občanům Přerova, že město Přerov není laxní, že vyčlenilo ze svého 

rozpočtu 3 miliony Kč. Celý kraj dnes vyčlenil částku 15 milionů Kč. Od té doby, kdy to vypuklo 

jednají na úrovni kraje, včera bylo jednání se všemi primátory, starosty a úkoly se přerozdělují. 

Je rád, že se shodli s předsedy zastupitelských klubů, že se z toho nedělá politikum. Pokud ubytovací 

kapacity nebudou stačit, tak se např. teoreticky může využít T.G.M. 16, protože je to městská 

nemovitost, je zde sportovní hala, tenisová hala… 

 

Ing. Galeta 

Zeptal se, jaké bude stravování pro uprchlíky, kde se budou stravovat. Myslí si, že hotel Strojař nabízí 

vhodné možnosti, je tam bývalá restaurace, i když neví, v jakém je nyní stavu. Dále se zeptal, kam 

budou děti chodit do školy, jestli jim město zabezpečí nějaké vzdělávání, např. kde to bude, jak to 

bude, kdo je bude vzdělávat. Dále se zeptal, jakým způsobem pro ně město zabezpečí nějakou kulturu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Všechny tyto otázky jsou podstatně a existuje na ně odpověď. Ubytovací kapacitu, kterou město 

nabídlo, je také schopno zajistit stravování, samozřejmě bylo myšleno i na to, že děti potřebují chodit 

do školy a do školky. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Prostřednictvím Rady města, jako zřizovatele, bude na nejbližším jednání, uzavřeno usnesení, kterým 

bude doporučeno maximální navýšení kapacit mateřských škol. Bude to globální navýšení, takže bude 

možno navýšit školky do maximálních kapacit. 

Dále mají vytipované prostorové kapacity ve školách, zde záleží na koncentraci do jednotlivých 

budov, protože tam bude potřeba odborníků, kteří budou překládat základní věci. Jsou na to 

připraveni. Jsou také připraveni poskytnout výuku, ale i stravování během školního dne. 

 

MUDr. Slováček 

Připomenul, že řekl, aby se oslovilo partnerské město, že město Přerov má pro ně možnost ubytování 

v hotelovém domu, zde chtějí nebo ne. Zároveň chápe, že je potřeba toto koordinovat s krajem, na 

celorepublikové úrovni, to také nezpochybnil. Myslí si, že Strojař je vítaná rezerva. Na základě toho, 

co zde zaznělo, tak svůj protinávrh stahuje, aby dal volný prostor k hlasování pouze o protinávrhu 

kolegy Hrabiny. Nicméně si myslí, že by se Strojařem zabývat mohli, aby měli reálnou představu, 

kolik by to mohlo stát a jaký by byl eventuálně čas potřebný ke zprovoznění. 

Proto by byl rád, aby zastupitelé návrh p. Hrabiny podpořili. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zapomněl odpovědět p. Galetovi na dotaz ohledně kultury, tak tím se ještě nezabývali. 

 

Ing. T. Dostal 

Navrhl, aby návrh p. Hrabiny končil pouze „….ubytování“, protože se ještě neví, k jakému jinému 

účelu by se Strojař mohl použít. Ve městě je letiště, které se může zprovoznit, může tam vzniknout 

nějaké logistické centrum, může vzniknout např. ubytování nějaké obsluhy. 

Ing. Hrabiny – faktická 

Souhlasí s úpravou p. Dostála. 

 

Mgr. Grambličková 

Pokud by to p. Hrabinovi nevadilo, tak by tam ještě doplnila „…pro nouzové ubytování.“ 

 

občan – p. Passinger 

Sdělil, že už kdysi upozorňoval, že Strojař je velké sousto pro město. Za 10 let se ve Strojaři nic 

neudělalo, ale plně souhlasí s tím, že je potřeba ho využít a použít ho jako domov pro uprchlíky. 
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p. Zácha 

Informoval zastupitele, že první varianta, kterou pan primátor nabídl Olomouckému kraji, byl hotel 

Strojař. Znovu zrekapituloval, jak se odbor majetku v současné době zabývá objektem Strojař. 

Vyzval zastupitele, aby se vzájemně pochopili a hlasovali o předložených 3 milionech Kč. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Podpořil kolegu Záchu, protože pomoc by měla být rychlá. Vyzval zastupitele schválit 3 miliony Kč a 

poté, ať se baví dál, např. o využití hotelu Fit, což se mu zdá taky jako rozumná varianta. Chápe, že 

chce každý pomoci, ale se Strojařem to tak rychle nepůjde. 

 

Ing. Vrána 

Podstatné zde zaznělo, jde o schválení částky 3 miliony Kč. Usnesení, které navrhuje kolega Hrabina 

považuje za nadbytečné, proto nebude pro to hlasovat. 

 

občan – p. Tomeček 

Sdělil, že byl před 45 lety požárním preventistou města Přerova. Na školeních, kterých byli, tak 

modelový příklad požárně nebezpečné budovy byl právě hotel Strojař. Říká to proto, aby tam neposlali 

lidi a nechali je tam ubytovat. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se, že když se Strojař už řeší, tak proč to p. Zácha a p. Vrána neřekli hned. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Řekli, jakým způsobem postupují. To, že jednají neaktivně a špatně je dedukce některých zastupitelů. 

Neví, jak jinak zastupitelům prezentovat, co dělají, než tím, co zde opakovaně vysvětlovali. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Připomněl, že už od začátku zastupitelstva se zde zmiňovalo, že toto téma probírali předsedové klubů 

ještě před začátkem zastupitelstva a bylo domluveno, že se to bude řešit v tomto bodě. Jejich předseda 

je o tom informoval. Nemyslí si, že by se něco tajilo. Mluvilo se o tom od začátku. 

 

p. Zácha 

Opět zopakoval, je zde krizový štáb, je pevně určené složení krizového štábu. Jsou věci, které nelze 

prezentovat, protože podléhají nějakému režimu. Znovu zrekapituloval komunikaci krizového štábu 

s Olomouckým krajem. 

 

Ing. Galeta 

Zeptal se, zda by zastupitele mohl někdo informovat o stavu Strojaře – v jakém stavu jsou odpady, 

v jakém stavu je vzduchotechnika, v jakém stavu je současná elektroinstalace a v jaké stavu je 

vytápění a příslušenství výměníkové stanice. Byl by rád, aby odpovědnost za přípravu Strojaře neměla 

rada města, protože je to anonymní, ale aby někdo našel odvahu a byla stanovená konkrétní fyzická 

osoba, která za to bude zodpovědná. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informace bude poskytnuta písemně. 

 

Hlasování o návrhu Ing. Hrabiny: 13 pro, 18 se zdrželo, 2 nehlasovali, 1 omluven, 1 nepřítomen 

 

Hlasování o společném návrhu předsedů zastupitelských klubů: 33 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen  

 

Hlasování o celém doplněném usnesení: 33 pro, 1 omluven, 1 nepřítomen  
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6. DOTAČNÍ PROGRAM C STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2022 

 

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

 

 

2459/23/6/2022 Dotační program C statutárního města Přerova pro rok 2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

žadatelům v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2022 ve výši    

2 500 000 Kč. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

V případě žádosti s ev. č. DSP-C-017/22 žadatele FBC Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem 

Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov, žádosti DSP-C-018/22 žadatele 1. FC Viktorie Přerov z.s., 

IČ: 66743338, se sídlem Sokolská 734/28, 750 02 Přerov a žádosti DSP-C-019/22 žadatele 

AUTO KLUB PŘEROV-město v AČR, IČ: 00533751, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 

Přerov, se pro oblast vrcholového a výkonnostního sportu dospělých na rok 2022 podává 

návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit výjimku termínu podání žádostí dle důvodové 

zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.03.2022 

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

bodu 1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu. 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven, 1 nepřítomen  

 

 
 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2460/23/7/2022 Předfinancování ozdravného pobytu žáků ZŠ a MŠ Hranická                

s ekologickým výukovým programem   

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje předfinancování schváleného projektu Základní školy J. A. Komenského a 

Mateřské školy, Přerov – Předmostí, Hranická 14, IČ: 45180083, z Výzvy č. 6/2019               

na podporu zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro 

žáky v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší vyhlášené Státním fondem životního prostředí 

České republiky, a to z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2022 ve výši 115 500 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.06.2022 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

690 480,1* + 115,5 690 613,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3113 611 Základní školy (školy v přírodě) 0,0 + 115,5 115,5 

 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

61X Školská zařízení 46 444,7* + 115,5 46 560,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor podpořil tento materiál ke schválení.  

 

 

Hlasování: 27 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven, 2 nepřítomni  

 

2461/23/7/2022 Mateřská škola Přerov, Lešetínská 5 – vyjmutí části pozemku zahrady 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 3 k protokolu o předání a 

převzetí nemovitého majetku uzavřeného dne 01.03.2002 mezi statutárním městem Přerov a 

Mateřskou školou Přerov, Lešetínská 5, jehož předmětem je snížení výměry pozemku p.č. 5455/6, 

ostatní plocha, v k.ú. Přerov, o 290 m2. Dodatek č. 3 tvoří přílohu důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 15.03.2022 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven, 2 nepřítomni  
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8. RŮZNÉ 

 

2462/23/8/2022 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši    

15 000 Kč I*** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační přípojky pro 

rodinný dům č.p. 227, na pozemku p.č. 7681, k.ú. Čekyně;  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

688 993,9* + 15,0 689 008,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2321 840 Odvádění a čištění odpadních vod 

a nakládání s kaly 

0,0  + 15,0 15,0  

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 38 628,9* + 15,0 38 643,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Je to standardní věc, bylo takto postupováni i v minulých případech. Finanční výbor doporučil 

materiál schválit zastupitelstvu. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven, 2 nepřítomni  

 

2463/23/8/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška  č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění Obecně 

závazné vyhlášky č. 9/1997 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 10/1995 o Městské policii v Přerově, ve znění Obecně závazné 

vyhlášky č. 9/1997, a to ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven, 2 nepřítomni  

 

 

2464/23/8/2022 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. 

pololetí 2021 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za II. 

pololetí 2021 

 

DISKUSE:  

p. Pospíšilík 

Uvedl, že předseda Komise pro školství a sport Mgr. Zdeněk Navrátil uspořádal za celé pololetí pouze 

jedno setkání komise. Z devíti lidí se toho zúčastnilo jen pět, kdy předseda se nezúčastnil ani jednoho 

jednání. Jako předseda pobírá odměnu, kdyby pracovali jako jiný výbor nebo komise, tak s tím nemá 

problém, takto si nezaslouží žádné peníze. Komise pro občanské záležitosti se také sešla jen jednou, 

takže to je to samé. Chtěl by vědět, jak se k této záležitosti postaví. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Odpověděl, že do komisí jmenovali své zástupce všichni členové zastupitelstva, takže je to společná 

vizitka zastupitelstva. 

 

p. Košutek 

Reagoval na výtku p. Pospíšilíka na práci Komise pro občanské záležitosti, která organizuje vítání 

občánků, setkání 75 letých a zlaté a diamantové svatby. V důsledku epidemiologických opatření se 

tyto akce nemohly konat, tak proto nebyl důvod svolávat komisi. Jednou se sešli, aby zorganizovali 

zlatou svatbu. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Mírně zvrátil názor na předsedu p. Navrátila, protože se schází na pracovních skupinách, které nejsou 

evidovány. Dnes předkládaný Dotační program C byl předkládaný předsedou komise, dále Dotační 

program A byl připravován předsedou, účastnil se všech tří pracovních skupin, účastní se i e-mailové 

komunikace. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že pokud si dobře pamatuje, tak dotace a další věci vždy připravoval odbor a předložil je 

komisi k diskusi a ke schválení a k vyjádření nějakého názoru pro radu města. 

 

Mgr. Hýzl 

Vysvětlil, že i když se komise neschází osobně, tak každý měsíc členům posílá podklady k hlasování 

per rollam, kdy toto všechno musí e-mailově odkomunikovat. A sdělil, že byli na třech nebo čtyřech 

pracovních skupinách, kterých se p. Navrátil účastnil osobně. 
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Ing. Dostal 

Poděkoval předřečníkům, že objasnili tuto situaci.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se p. Pospíšilíka, kolik mají zástupců ve výborech a komisí, a proč jich je tak málo, protože ono 

je pak velmi snadné kritizovat práci jiných, když se na ní sami nepodílí. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven, 2 nepřítomni  

 

 

2465/23/8/2022 Nemovitá kulturní památka městský park Michalov 

Materiál předložila, jako písemnou předlohu, zpravodajka Mgr. Elena Grambličková, zastupitelka. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova předložit zprávu o aktuálním stavu 

městského parku Michalov a plán péče o tuto kulturní památku a její prostředí, včetně 

předběžných finančních nákladů, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: červen 2022 

 

2. nepřijalo návrh usnesení doporučit Radě města Přerova zřídit pracovní skupinu                  

pro zpracování a kontrolu plnění plánu péče o kulturní památku městský park Michalov. 

 

DISKUSE:  

 

p. Zácha 

Ve spolupráci s odborem majetku a správcem parku vypracovali prezentaci „Zpráva o stavu parku 

Michalov“, kterou odprezentoval a pokud o ni bude zájem, bude prezentace k dispozici. Řekl 

navrhovatelce Mgr. Grambličkové, že je na jejím zvážení bod 1, když jsou komise. Nechal by to na 

odboru majetku tak, jak je to realizováno doteď. 

 

Ing. Střelec 

Přihlásil se, protože zde zastupuje správce parku. Myslí si, že v rámci vynaložených finančních 

prostředků se daří park Michalov udržovat na velmi dobré úrovni, což potvrzují jak mimopřerovští 

návštěvníci, tak i občané města. Uvedl, že v letech 2019-2020 je každoročně investována ze smlouvy 

mezi Statutárním městem Přerova a Technickými službami částka okolo 10 milionů Kč, v r. 2021 tato 

částka byla navýšena na 12 milionů Kč. Pro r. 2022 je připravena oprava druhé části pískových cest 

z ulice Máchovy po květnici, třetí etapa by měla být v r. 2023, což je od květnice po památník. 

V rámci údržby pravidelně technické služby konzultují údržbu a zásahy v parku Michalov s odborem 

majetku, s odborem životního prostředí, s Národním památkovým ústavem, s p. Kubešovou, bez 

kterého si nemohou dovolit nějaké zásahy, s externími firmami a další. 

V minulém roce zahájili spolupráci s projektantem p. Kovářem z firmy Flora Uherský Brod, který 

s podílel na revitalizaci parku. 

Ve své podstatě nemá problém, aby byla zřízena pracovní skupina, takže klidně pro tento materiál 

bude hlasovat. Chtěl za sebe a za správce parku Michalov přednést názory k tomuto materiálu. 
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Mgr. Grambličková 

Nechtěla zpochybňovat investice, nechtěla být v materiálu kontroverzní, protože investice v parku jsou 

v současné době výrazné. Park Michalov je kulturní nemovitá památka, proto bychom se k němu měli 

tak chovat. Michalov se stal parkovištěm ne pouze osobních aut, ale těžkých strojů, traktorů, sekaček, 

které vytváří hluk, exhalace. Připouští, že se něco změnilo, že fukary nejsou tak časté, ale je to díky 

tomu, že to začali řešit na komisi životního prostředí. 

Jde hlavně o to, aby park byl primárně zdrojem klidu a relaxace pro občany. Pokud by se schválil 

pracovní skupina, tak by byla jmenována radou, tudíž bude této radě odpovědná. 

 

Ing. Vrána 

Chápe příspěvek p. Grambličkové, aby park Michalov vypadal ještě lépe. Neví, když je komise, která 

je poradní orgán rady, tak proč zřizovat další skupinu, která by byla opět poradním orgánem rady. 

Nebrání se usnesení, že by zastupitelstvo doporučilo radě uložit Komisi životního prostředí zabývat se 

zpracování a kontrolou plnění péče. Přesunul by tuto aktivitu na Komisi životního prostředí. 

 

p. Zácha 

Velmi rád poskytne prezentaci. Pro usnesení hlasovat nebude. Existuje pracovní skupina, která není 

ustanovená radou města, ale funguje na bázi odboru majetku a správce, což jsou Technické služby 

města Přerova. Schází se pravidelně a tvoří plán obnovy parku Michalov. Nabídl spolupráci pracovní 

skupiny a Komise životního prostředí. 

 

 

Hlasování: 16 pro, 3 proti, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven, 2 nepřítomni  

 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 

DISKUSE:  

 

p. M. Dostál 

V důsledku agrese na Ukrajinu se ho občané ptají na stav přerovský krytů CO. Apeloval na to, jestli by 

se informace týkající se seznamu krytů mohla zveřejnit na webu města. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že jednají podle zákon IZS, který nenařizuje městům mít nějaké kapacity týkající se krytů. 

Nicméně město Přerov nějaké kryty má.  

Požadavek p. Dostála eviduje a může ho nějakým způsobem sdílet. 

 

p. Hanzlová 

Probíhala zde projektová dokumentace na vybudování parkoviště na Kozlovské ulici. Dozvěděla se, že 

nebyla dobrá, že se bude předělávat, a že bude nová. Zeptala se, jak to tam bude vypadat, když tam 

budou jezdit auta, když se bude stavět protipovodňová hráz, protože situace je tam naprosto kritická. 

Obyvatele rodinných domků si dokonce zrušili předzahrádky, aby měli kde parkovat. Požádala o 

písemnou odpověď, jestli a jak se to tam bude řešit, a pokud ne, tak si myslí, že by tam klidně mohlo 

být označené rezidenční parkování pro občany, kteří v této ulici žijí. 
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primátor Ing. Měřínský 

Písemné vyjádření paní zastupitelka obdrží. Ale řekl, že žádná projektová dokumentace tvořená 

nebyla, je tam studie. Na základě podnětů občanů se studie předělává, aby byla vhodnější pro danou 

lokalitu. 

 

Mgr. Grambličková 

Protože její návrh na usnesení nebyl přijat, tak požádala magistrát, aby se zabýval osazením dopravní 

značky „zákaz vjezdu traktorů“ na Bezručově ulici, od křižovatky ulice Za mlýnem, kde by asi musela 

být nějaká dodatková cedule, že dopravní obsluze je vjezd povolen, protože chápe, že občas tam 

technické služby musí traktorem projíždět. Řekla to z toho důvodu, že tato klidová zóna se stává 

cvičištěm žáků řízení traktoru ze zemědělské školy. Je to mnoho průjezdů denně. 

Bude ráda za adekvátní odpověď od odboru majetku odd.dopravy, jestli je možno, a pokud ne, proč tu 

značku umístit. 

 

Ing. Galeta 

Navázal na podnět p. Dostála ke krytům CO. Už na začátku volební období urgoval, aby se stav krytů 

CO nepodceňoval. Nevěří, že jsou kryty provozuschopné, že mají funkční vzduchotechniku, je tam 

voda, sociální zařízení, odpady, elektrocentrály apod. 

Požádal, aby p. primátor zastupitele písemně informoval, kolik je město Přerov ve svých krytech 

schopno chránit obyvatelstva a v jaké stavu kryty jsou, popřípadě, jak dlouho by tam lidé mohli 

vydržet. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Již to říkal, že se řídí zákonem o IZS. 

 

Mgr. Galová 

Velmi vážně apelovala na některé kolegy, aby zamezili šíření paniky a tomu, aby zrovna v této 

pohnuté době revidovali a zveřejňovali nějaké seznamy krytů. 

Umí si představit, že v okamžiku, kdy se zveřejnění, že se zde aktivizuje tématika krytů, tak to někteří 

občané mohou nést velice těžce. 

 

MUDr. Slováček 

Reagoval na názor p. Galové, že pragmatický dotaz na kryty CO, vzhledem k rétorice, která se nese 

z Ruska, tak takový názor nesdílí. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Znovu zopakoval, že existuje zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému. Podle tohoto 

zákona nemusí mít město žádné kapacity CO krytů, nicméně město je má. Pohybují se v rámci zákona, 

už neví, jak to některým zastupitelům vysvětlit. Podle tohoto zákona jsou složky záchranného 

systému, které jim dává určité pravomoci, a podle tohoto zákona se všichni v tomto státě pohybují, 

včetně města Přerova. 

 

p. M. Dostál 

Sdělil, že pouze vznesl dotaz, který na něj kladou obyvatelé např. domu, kde bydlí. Pouze tímto chtěl, 

aby se to občané mohli někde dozvědět. 

 

Ing. Galeta 

Konstatoval, že je zde zákon, ale jsou to jen slova na papíře a nevěří, že nějaký zákon někoho ochrání. 

 

p. Zácha 

Výstup p. Galové byl pouze k tomu, aby se nezveřejňovaly seznamy krytů CO. Zákon, o kterém zde 

už několikrát hovořil p. primátor, je přesně stanovené, jak se v těchto krizových situací jedná a chová 

– co dělá hejtman, že organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje, koordinuje přípravu 

na mimořádné události, atd., je zde bezpečnostní rada, krizový štáb. Ví, jaké mají povinnosti a 

kompetence.  
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Nyní se zatím řeší uprchlíci, jak jim poskytnout azyl, ale jestliže se tady otevírá téma krytů CO…, to 

co je funkční, tak je v majetku města, spadá pod p. primátora, pod krizové oddělení, které se o tyto 

kryty stará. Situace je velice vážná. Informoval, že na krizových štábech sedí, jednají a připravují se na 

vzniklou situaci. Prvním úkolem je přerozdělení a nalezení ubytovacích kapacit pro uprchlíky. 

 

Ing. arch. Horký 

Má několik otázek. Bavili se zde o kácení stromů na nábř. P.F.B. Stromy byly vskutku havarijní, jen 

se zeptal, zdali na jejich místo v této lokalitě budou vysázeny nové, protože je to důležitá část 

městského nábřeží. 

Před lety mu p. Dohnal přislíbil, že na plotě u kruhového objezdu u Lidlu (v té době to byla ještě 

křižovatka), tak na tomto plechovém plotě visela reklama, a bylo přislíbeno, že po rekonstrukci už tam 

žádná reklama viset nebude. Ale už je tam zase, proto se zeptal, kdy bude odstraněna. Také mu 

odpověď stačí písemně. 

Dále podal návrh na usnesení, protože moc informací k tomu není a vzhledem k tomu, že se  jedná o 

jednu z největších investic, kterou město Přerov v posledních 10 letech připravuje, tak aby byli 

zastupitelé informováni: Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova 

na každém jednání Zastupitelstva města Přerova informovat zastupitele o postupu projektu 

rekonstrukce objektu TGM 16. 

Jedná se mu o to, aby měli ucelené informace, jako zdali je stavební povolení, jaký je odhadovaný 

rozpočet, o kolik to stouplo, kde se to zadrhlo, zdali byla přijata nabídka pivnice U Hrocha na 

odkoupení a proč nebyla přijata nabídka za 11 milionů Kč. To by ho zajímalo a mohli by to zde 

rozebrat. Bude rád, když tento návrh zastupitelé podpoří. 

Dále se zeptal p. předsedy představenstva VaKu p. Záchy, jak dopadlo výběrové řízení na p. ředitele, 

zdali byli obesláni všichni uchazeči, což není tak podstatné, protože se k němu donáší, že se VaK 

zevnitř společnosti rozpadá, že úplně nefunguje, a že tam p. představenstva tráví více času než dříve. 

Toto je kritická infrastruktura, která musí fungovat, proto by se rád o tom něco dozvěděl. 

 

p. Zácha 

Na první dvě otázky odpoví písemně. Jestli je nějaká nabídka za 11 milionů Kč, tak nedoputovala na 

město. Poslední nabídka, která byla na město doručena písemnou formou je projednávána v orgánech 

obce, tak je na odkup garáží ve vnitrobloku, a myslí si, že to už bylo i v komisi. Co se týká pivnice U 

Hrocha, tak oficiálně ani neoficiálně o takovéto nabídce neví. 

Na ředitele VaKu proběhlo naprosto transparentní výběrové řízení, přihlášení uchazeči byli přizvánu 

na pohovor, a byl vybrán současný ředitel. Byl vybrán p. Pavlík, je to taktéž jako p. Dundálek, 

dlouholetý zaměstnanec společnosti, bývalý vodohospodář. Informace, že se společnost rozpadá se 

nezakládají na pravdě. Dochází tam k personální obměně, jsou tam např. odchody do důchodu. Smeká 

před garniturou, která zastavila potenciální převod této společnosti do soukromých rukou. Je to 

akciová společnost, která je složená z akcionářů měst a obcí a drobných akcionářů. Povedlo se jim 

v tomto volebním období, že se dohodli s vlastníky akcií na výkupu těchto akcií. Je to stabilní 

společnost s perspektivou budoucího rozvoje. Každý rok se opraví kilometry inženýrských sítí 

vodovodů, kanalizací, čerpají dotační tituly, mají tam neustále kontroly. Myslí si, že je logické a 

transparentní, že spolupracují s novým panem ředitelem, nastavují jednotlivé systémy. 

Distancuje se od toho, co řekl p. Horký a pracují tam s největší zodpovědností. 

 

Ing. Hrabina 

Navázal na téma VaKu. Před dvěma zastupitelstvy se dotazoval zástupců VaKu v jakém vztahu je spor 

mezi firmou Jana a.s. a VaKem. Přednesl zastupitelům, co se mu podařil k tomuto sporu zjistit. 

 

p. Zácha 

Stručně vysvětlil, že se společnost VaK chová s péčí řádného hospodáře. Soudní spor vznikl již v r 

2010. 

Dále odpověděl p. Horkému, že mzdu, kterou pobírá od února 2021 je v čistém 19 388,- Kč. Do té 

doby pobíral plat náměstka primátora v čistém cca 63 tisíc Kč, kterého se vzdal. 
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primátor Ing. Měřínský 

Společnost VaK a.s. je ve sporu se společností Jana a.s. a řeší to soudy. Samozřejmě je zájmem 

představenstva společnosti VaK tento spor vyřešit ve svůj prospěch. 

 

Ing. Galeta 

Konstatoval, že je energetická krize. Občané se ho ptají, jaké zdražení lze očekávat od centrálního 

vytápění z přerovské teplárny. 

Myslí si, že byla velice špatná volba převést zisk společnosti Teplo Přerov a.s. ve výši 100 milionů Kč 

do rozpočtu města, protože tyto peníze mohly zmírnit skokový nárůst cen tepla. 

 

Ing. Vrána 

Za společnost Teplo řekl, což už p. Galetovi říkal několikrát, že společnosti před 3 lety uzavřela novou 

smlouvu s centrálním dodavatelem tepla se společností Veolia, kde se cena řídí kalkulačním vzorcem. 

Tento vzorec je složitý, je závislý na mnoha indexech, mezi kterými je i index inflace, růstu různých 

paliv atd. 

Společnost Teplo má nejlepší cenu tepla na tento rok v ČR ve srovnatelných městech. Samozřejmě se 

dá očekávat, že nárůst na příští rok bude, ale v tuto chvíli není schopen říct, jaká bude inflace, jak 

porostou ceny dalších paliv apod.  

Skokové nárůsty jsou v ČR už od počátku tohoto roku, v Přerově došlo zatím jen k mírnému nárůstu. 

 

Ing. arch. Horký 

Připomenul, že zastupitelům několikrát posílal na žádost občana komunikaci ve věci parkoviště na 

Malé Trávnické, protože tam nebyla obrazová příloha, tak udělal malou prezentaci na zasedání. 

Je rád, že primátor města reagoval, že budou zpracovány nové verze této studie, které budou 

projednány s občany. 

 

2466/23/8/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova na každém jednání 

Zastupitelstva města Přerova informovat zastupitele o postupu projektu rekonstrukce objektu TGM 16. 

 

Hlasování: 19 pro, 12 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven, 2 nepřítomni  

 

 

2467/23/8/2022 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 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování: 32 pro, 1 omluven, 2 nepřítomni  
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9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28. února 2022 

ve 21:30 hodin. 

 

 

V Přerově dne 28. 2. 2022 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

                                                                             Mgr. Jaroslav Hýzl 

                                                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

               Vladimír Kočara 

                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova 


