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Z Á P I S 

z 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 25. dubna 2022 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

 
BOD NÁZEV NÁVRHU – TÉMA  

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Souhrnná zpráva o aktivitách statutárního města Přerova                  
v souvislosti s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny 

primátor 
a 
Mgr. Kouba 

2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

p. Zácha 

3.2.4 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města 
Přerova - pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 
896/3, p.č. 896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č.  460/3 ostatní plocha         
o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města 
Přerova za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov        
ve vlastnictví právnické osoby. 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

3.4.3 Směna nemovitých věcí  - pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, 
k.ú. Dluhonice, k.ú. Bochoř, k.ú. Lověšice u Přerova v majetku 
statutárního města Přerova za pozemky v k.ú. Dluhonice, k.ú. 
Přerov, k.ú. Lověšice u Přerova a k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

p. Zácha 
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3.4.4 Směna nemovitých věcí  – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 
5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky 
p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 
6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13, p.č. 3492/10, p.č. 
3492/15 a p.č. 3492/17 všechny v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.6.1 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 
Losy Kozlovice 

p. Zácha 

3.6.2 Smlouva o přeložkách účelových komunikací  p. Zácha 

3.6.3 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy 
o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, 
bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice 
do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru  

p. Zácha 

3.7.1 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci p. Zácha 

3.7.2 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení p. Zácha 

3.7.3 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené     
ke dni 31.12.2021 

Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 5 a 6 Ing. Mazochová 

4.3 Rozpočtové opatření č. 7 Ing. Mazochová 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu 
Sokol Přerov na zhotovení slavnostního praporu 

Ing. Mazochová 

5. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

5.1 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v 
domech Osmek 5, 7“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

5.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I          
v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

5.3 Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu          
v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

primátor 

5.4 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci 
IOP 09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

primátor 

5.5 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B. primátor 

6. Školské záležitosti  

6.1 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace          
z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022       
v oblasti sportu 

Mgr. Kouba 

7. Sociální záležitosti  

7.1 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb        
v roce 2022 

Mgr. Kouba 

8. Různé  

8.1 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku 
zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 
policie Přerov 

primátor 

8.2 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – 
jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu 
zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč  

primátor 

8.3 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty pro rok 2022 

primátor 

8.4 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných 
staveb na území města Přerova pro rok 2022 

primátor 

8.5 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

primátor 

8.6 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 Ing. arch. Horký 
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8.7 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 presenčních listin 

 

 

 

 

Omluven:    Vladimír Kočara 

 

 

 

 

Neomluven:    Ing. Michal Symerský 

 

 

 

Hosté:     Ing. Jakub Konicar – zástupce firmy Energy benefit, s.r.o. 

Ing. Pavel Gřeš – zástupce firmy Energy benefit s.r.o. 

  

 

 

 

   

Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

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

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

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

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

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

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

k dnes projednávaným věcem.  

 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

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

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

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

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

Omluveni:    Vladimír Kočara 

 

 

Později se dostaví:  MUDr. Libor Slováček 

    

 

Nepřítomni:  Ing. Pavel Galeta 

Ing. Michal Symerský    

 

 

 

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

schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 28. února je ověřený a vyložený                       

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na 24. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo řádně 

svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 14.4.2022. Zasedání tedy 

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

 

 

 PROGRAM: 

Byly nahrány NOVÉ PŘÍLOHY materiálu:  

5.2 – Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku. 

Navrhl změnu programu – předřadit materiál 5.3 Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy 

Magistrátu v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, protože jsou přítomni zástupci 

zpracovatelé projektové dokumentace  
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Primátor se zeptal, zda má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu 24. zasedání 

Zastupitelstva města?  

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil Ing. Pavel Galeta ve 14:03 hodin – je přítomno 

32 zastupitelů 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

- Dal protinávrh tomu, co navrhl pan primátor, protože na minulém zastupitelstvu se schválilo 

usnesení 2466/23/8/2022, kdy uložilo radě na každém zastupitelstvu informovat zastupitele     

o postupu projektu rekonstrukce TGM 16. Takový bod v programu zařazený není. Je tam 

pouze veřejná zakázka. 

První bod by byla informace o postupu projektu rekonstrukce TGM 16. Veřejná zakázka by 

byla projednána následně.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dle jejich návrhu a mínění bod zakázka fakticky splňuje to, co zastupitelé požadovali, a to informovat, 

jakým způsobem se zakázka vyvíjí, neboť v bodu 5.3 jsou zastupitelům přeloženy všechny informace 

o tom, jak zakázka postupuje. Pokud má pan zastupitel pocit, že tomu tak není, tak on se domnívá,      

že jiné informace než v bodu 5.3 nebudou. Nicméně, nechá o tom potom hlasovat. 

 

 

 

 Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhl: 

Michala Záchu a JUDr. Zdenka Žambocha. 

 

 

Zapisovatelkou jmenoval paní Schönovou. 

 

 

 

Hlasování protinávrhu pana Horkého, aby byla nejdříve prezentace zhotovitele projektové 

dokumentace a potom byl zařazen bod o postupu rekonstrukce budovy TGM 16: 12 pro, 11 proti, 9 se 

zdrželo, 2 omluveni (p. Kočara, MUDr. Slováček), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o programu (předřazení materiálu 5.3) a ověřovatelích: 31 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni        

(p. Kočara, MUDr. Slováček), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

2468/24/1/2022 Zahájení, schválení programu 24. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne           

25. dubna 2022, 

 

2. schvaluje pana Michala Záchu a JUDr. Zdenka Žambocha za ověřovatele zápisu 24. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 
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Předřazená předloha 5.3 

2494/24/5/2022 Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu              

v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „TGM 16 – 

Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet          

po úpravě 

  8123 210  Dlouhodobé přijaté půjčené  

 prostředky 

3 024,0 * + 82 000,0 85 024,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

6171 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210153 

 – Přerov, nám. TGM 16 – stavební  

 úpravy) 

223 000,0 + 82 000,0 305 000,0 

 

3. si vyhrazuje pravomoc podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, vybrat postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, dodavatele předmětu plnění veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ a schválit uzavření 

smlouvy s vybraným dodavatelem. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Jakub Konicar, zástupce firmy Energy benefit: 

Požádal o spuštění své prezentace, jak bude budova vypadat po rekonstrukci. Odstraní se všechny 

konstrukce až na základové konstrukce a nosné skelety, odstraní se všechny obvodové pláště, všechny 

vestavby, schodiště i výtahy a celá budova se v podstatě postaví znovu ve stávajícím skeletu. 

V prezentaci ukázal, jak bude budova vypadat, s úpravami, které budou provedeny. Odprezentoval 

jednotlivá podlaží. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je připravená projektová dokumentace s celkovými rozpočtovanými náklady 301.084.676 Kč včetně 

DPH. Administrativní příprava stavby se dokončuje. Veřejná zakázka je k dnešnímu dni kryta ve výši         

223 mil. Kč, proto je třeba doplnit rozpočet. 

Pokud zastupitelstvo schválí záměr zadat veřejnou zakázku, tak ta se vypíše, bude probíhat a na 

podzim by se mohl znát zhotovitel s cenou. Zastupitelé rozhodnou, popřípadě nerozhodnou o výběru 

zhotovitele. 

 

Ing. Hrabina: 

Shrnul ceny, které diskutovali zastupitelé zpětně 2 roky. Vedení města vycházelo z předpokladu        

130 mil. Kč. To již tenkrát považoval za nereálnou částku.  
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Jeho odhad je 427 milionů Kč na tuto akci. Ze základní ceny, která měla být 130 mil. Kč jsou             

na  427 mil. Kč. Jen cena skleněné fasády bude za 100 mil. Kč. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Hrabina operuje s neúplnými údaji. Směna za jedno patro určitě není za 10 mil. Kč. Na stavbu 

budou čerpat dotační tituly – cca 50 mil. Kč na fasádu, 10 mil. Kč na ITI. Jsou to částky, se kterými se 

dá reálně počítat. 

 

Ing. Pavel Gřeš, zástupce firmy Energy benefit: 

K navýšení nákladů na projektovanou budovu – v prvotním zadání pro architektonickou soutěž dostali 

zadání 130 mil. Kč. Na tu částku navrhli projektovou dokumentaci. Pro něho jde o navýšení částky     

na 248 mil. Kč. Došlo k navýšení v rozpočtových položkách meziročně za čtvrtletí o 20 %. 

Došlo k navýšení ze 130 mil. Kč na 169 mil. Kč, které vzniklo po průzkumech provedených a zjištění 

stavu budovy. Potom byla cena zafixovaná a byla navýšena o dvě položky, které byly požadovány      

na kontrolních dnech. V původní studii byl navržen interiér otevřený. Po projednání s jednotlivými 

odbory byl vznesen požadavek, aby kanceláře oddělili. Tato částka představuje více než 15 mil. Kč 

v projektu. Druhá věc je administrativně archivační systém, jen jeho zakoupení je za 15 mil. Kč plus 

k tomu zesílení konstrukcí, armatury. Nejde o navýšení samovolné estetickými prvky. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál projednal, detailně jej rozebírali. Výbor jako celek materiál podpořil i s tím, 

že došlo k navýšení ceny. Ztotožňuje se s názorem Finančního výboru. 

 

p. Pospíšilík: 

Vyjádřil se k relevantnosti čísel hodnoty zakázky. Zastupitelé by měli přemýšlet o tom, jestli není 

reálné stavbu odložit. 

Dlouhodobě navrhovali tyto prostředky vložit do Strojaře. 

Jako klub jsou proti materiálu a nepodpoří ho. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Cenu zjistí vypsáním zakázky a tím, zda se někdo do soutěže přihlásí. 

Oprava budovy oživí náměstí a střed města. 

 

Ing. Vrána: 

K panu Hrabinovi, který srovnával cenu 130 mil. Kč, což je cena za stavbu s plnou cenou včetně ITI, 

interiérů. Tyto ceny nejde srovnávat. Chápe, že cena narostla, ale nenarostla ze 130 mil. Kč                

na 430 mil. Kč.  

K panu Pospíšilíkovi – pokud budou spekulovat o tom, jaká ta cena bude, to mohou sedět                   

na zastupitelstvu do večera.  

Budou se definovat podmínky, jak se zakázka zadá, proběhne zakázka a zastupitelé se rozhodnou, zda 

se bude realizovat, nebo se odsune.  

Opravená budova oživí náměstí. 

 

Ing. Mazochová: 

Chtějí vysoutěžit, aby zjistili reálnou cenu. Potom se mohou bavit, jestli úplně zruší rekonstrukci nebo 

ne. 

Těch 130 mil. Kč v tom nebyl nákup nemovitosti ani zahrnutá směna. Nikdy netvrdili, že v tom je 

vnitřní vybavení, pouze vybavení, které je nedílnou součástí budovy. 

Dotační tituly na energetické úspory již byly vyhlášeny.  

Do financování chtějí zapojit úvěr 150 mil. Kč na 15 let. Mají 100 mil. Kč z dividend, zbytek je 

zafinancován z města. Věří, že dotace získají.  

Jde o záměrový materiál. 

 

Ing. Hrabina: 

Bral to jako celý balík, aby si všichni zastupitelé uvědomili, kolik bude nový úřad stát. 
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K navýšení ceny ze strany nepředpokládaných navýšení, jako je azbest, v jeho vystoupení před třemi 

lety to zaznělo, budou problémy s nosnou konstrukcí, neví se jakou a už to tady je. Je tam archiv             

a nosné konstrukce se musí zesilovat. 

K oživení náměstí – líbilo by se mu zbourat barabizny na spodní části náměstí a podle nějakého 

starého projektu postavit úřad pro všechny úředníky. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

A nechají tam stát Emos, chloubu náměstí. 

 

Ing. arch. Horký: 

Poděkoval projektantům za představení projektu. Zarazilo ho, že ho nemají ještě elektronicky. 

Náměstí neoživí tím, že tam umístí úředníky. Po uzavření úřadu bude náměstí opět mrtvé. V centru 

musí bydlet a žít více lidí.  

Je smutný z toho, že materiál nerozdělili na informace o postupu projektu a veřejnou zakázku, protože 

to nejsou nutně spojité věci. O financování se dověděli teď a není to v materiálech o jaké dotace           

a v jaké výši mohou žádat. Nedověděli se, jestli je na projekt rekonstrukce vydáno stavební povolení. 

Prozradil, že není. A není vydáno kladné stanovisko hasičského záchranného sboru. 

Myslí si, že ještě není čas vyhlašovat veřejnou zakázku. Záměr neznamená pochopitelně vyhlášení. 

Měli by znát podmínky zakázky. 

Doplnil návrhy na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

1. požaduje do zadávacích podmínek zahrnout maximální cenu plnění ve výši 305 mil. Kč 

vč. DPH 

2. si vyhrazuje pravomoc schválit koncept zadávacích podmínek této veřejné zakázky 

3. podmiňuje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ úplným vlastnictvím 

předmětné budovy městem Přerovem. 

Požádal o hlasování samostatně po jednotlivých bodech. 

Nemyslí si, že západní stěna nepotřebuje stínit. V odpoledních hodinách v létě je tam velký solární 

zisk. 

Nenašel zmínku o vzduchotěsnosti budovy, když je tam vzduchotechnika. 

Pokud se rozhoduje o tom, že se přidají vnitřní příčky oproti konceptu, nebo nainstaluje archivní 

systém a každé takové rozhodnutí stojí 15 mil. Kč, pak ho zajímá, na jakém plénu se to rozhodovalo, 

kdo byl součástí projektového týmu? 

Částka 130 mil. Kč byl soutěžní návrh a už v té době se lavírovalo s tím, kde se schová dalších 100 

mil. Kč navíc. Chápe růst stavebních prací, to je objektivní skutečnost, ale neměli přesné informace. 

 

p. Pospíšilík: 

Pokud by se rekonstrukce nerealizovala, tak byly peníze zbytečně vynaložené. To se musí dotáhnout 

dokonce. Koupili budovu a nechají ji v tomto stavu? 

I cena na rekonstrukci Strojaře roste. Lidé, kteří by bydleli na Strojaři, by oživili centrum města. 

Město prodalo pozemek Přerovské stavební, kde mohl být parkovací dům. Parkování mohlo být 

pohodlnější a blíže centru. 

Autobusová zastávka se odsunula na Palackého ulici místo toho, aby byla v centru. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zastupitelstvo je svrchovaný orgán, který rozhodne. 

Byty ve Strojaři – schválili záměr prodeje, a i jejich zájmem je, aby ve Strojaři vznikly nové byty. 

Myslí si, že soukromý investor tam byty postaví lépe než město. 

Pozemek, prodaný Přerovské stavební – nejvhodnější, co tam může vzniknout je bytový dům, nikoli 

parkovací dům. 

 

Mgr. Grambličková: 

Nebyla u toho, když zastupitelstvo kupovalo tuto budovu. Je to nevzhledná budova, pravděpodobně by 

nebyla pro převod budovy na město.  
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Město je vlastníkem budovy. Je postavena před hotovou věc a musí hlasovat pro to, aby se s budovou 

něco dělo. Zatím si neumí představit, jak to město finančně zvládne, ale musí se posunout dál. 

Připomínky pana Horkého jsou odborné a bylo by dobré, kdyby byl součástí nějakého týmu, který 

bude o podobných věcech rozhodovat. 

Musí hlasovat pro to, ať se s budovou něco děje. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Horký měl dostatečný prostor, aby se zapojil do procesu rekonstrukce budovy TGM 16. 

 

p. Zácha: 

Pan Pospíšilík si ve svých dvou vystoupeních protiřečil. Pokud se to má posunout dál, tak musí být 

materiál dnes schválený, vytvoří se zadávací podmínky a v těch bude zakomponováno, že nemusí 

město uzavřít smlouvu o dílo a mohou odstoupit bez jakýchkoli důvodů. To platí sice u každé 

zakázky, ale v tomto případě to budou striktně uvádět i v zadávacích podmínkách. 

Až výběrové řízení ukáže v daný okamžik, kolik má stát rekonstrukce budovy. Město Přerov je 

vlastníkem, jedno patro je v majetkoprávním řešení, to znamená směna s Úřadem pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, která by měla ještě letos proběhnout. Dojde ke směně jiných 

nemovitostí, které jsou ve vlastnictví města. Vlivů, které mohou ovlivnit zakázku je mnoho. 

Trošku byla zavádějící informace o ceně 130 mil. Kč, protože pan Hrabina prezentoval, že tak 

informovali, že to bude stát 130 mil. Kč a do ceny 405 mil. Kč zahrnul i nákup, soutěže a posudky. 

Pokud dnes materiál neschválí, tak na určitou dobu odloží ten projekt. Pokud materiál schválí, dál se 

budou zabývat zadávacími podmínkami. 

 

Ing. Vrána: 

Chceme znát skutečnou cenu projektu. Považuje za fér, pokud rozhodne nové zastupitelstvo po 

volbách, protože je to velký zásah do rozpočtu města. 

On vidí dvě možnosti, buď realizovat, nebo odsunout. Rozhodně ne zrušit.  

 

Paní Tomaníková: 

Pokud město nezíská dotaci, co s nemovitostí bude? Odloží se to? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Rozhodne zastupitelstvo. V této chvíli máme materiál se třemi body usnesení. První bod je schválit 

záměr zadat veřejnou zakázku. To znamená, že vypíšou výběrové řízení a zjistí, zda je nějaký 

zhotovitel a jakou nabídne cenu. Druhý bod je úprava rozpočtu, který podmiňuje pokrýt zakázku 

v plné ceně, což je 305 mil. Kč. Třetí bod usnesení je vyhrazení pravomoci rozhodnout o výběru 

zhotovitele. 

O dotace budou žádat v každém případě. I pokud zastupitelé zhotovitele nevyberou. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – neslyšela reakci na to, co řekl pan Horký. Ráda by slyšela vyjádření vedení města k jeho 

podnětům. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

K návrhům pana Horkého: 

První bod – myslí si, že je to zbytečné, zastupitelstvo bude rozhodovat o výběru zhotovitele. Je to 

zodpovědnost zastupitelstva.  

Druhý bod – nemyslí si, že odbornost zastupitelstva je v této chvíli taková, že by dokázalo navrhnout 

nějaké zadávací podmínky. 

Třetí bod – směna se připravuje už několik roků. Myslí si, že příští zastupitelstvo již o té směně bude 

rozhodovat. Dle něho podmínka zbytečná.  

 

Ing. Mazochová: 

K financování – byla dvě rozpočtová opatření. Těch dnešních 82 mil. Kč je poslední rozpočtové 

opatření. Použili 100 mil. Kč dividend, 150 mil. Kč úvěr na 15 let, zbytek teprve dofinancovali 
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z rozpočtu města. Věří, že bude dotace. Je to dotace životního prostředí, energetické úspory veřejných 

budov a jednají s ITI. 

K návrhům pana Horkého: 

První bod - pokud tam dají těch 305 mil. Kč, tak se tu reálnou cenu nedoví, protože ti, co budou chtít 

dát víc, tak se nepřihlásí.  

Druhý bod – mají v radě schváleného externího administrátora. Pokud budou chtít nahlédnout            

do zadávacích podmínek, tak mohou. 

Třetí bod – právo stavby mají podepsané. 

 

Pan Martin Čechál, občan Přerova: 

V důvodové zprávě odbor řízení projektů varuje před tím, že je nějaký problém mezi Úřadem 

zastupování státu a statutárním městem Přerovem, který může způsobit zdržení realizace celé akce, tím 

i nárůst cen a město Přerov může porušit svou povinnost tím, že dojde k časovému odsunu celé 

realizace a tím pádem důraznému navýšení ceny.  

Ceny – jako opozice od začátku kritizují podstřelené ceny na celou akci. Tvrdili, že 130 mil. Kč stačit 

nebude.  

Na zastupitelstvu před rokem pan Hrabina konstatoval svůj odhad 350 mil. Kč.  

Neslyšel, že by se někdo omluvil panu Hrabinovi za to, že odhadoval cenu poměrně reálně a byl 

ostouzen za to, že cenu přestřeluje. 

Jako opozice mají za to, že jim koalice neříká všechno a uvádí je v omyl.  

Teď má zastupitelstvo schválit záměr vyhlásit veřejnou zakázku. 

Strojař – kdyby dnes rekonstruovali, byli by také zaskočeni nárůstem cen stavebních prací, ale pořád 

nechápe, proč se koalice upnula na záležitost TGM 16, která přinese jenom náklady, a nikoliv na 

rekonstrukci Strojaře, který by přinesl i příjmy z nájemného 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

I oni četli důvodovou zprávu a varování odboru PRI. Je tam proto, aby se ho vyvarovali. 

Nevšiml si zostouzení pana Hrabiny. Diskutují na zastupitelstvu o tom, jaká bude cena projektu            

a každý má právo vyjádřit svůj názor.  

 

Ing. Střelec: 

Seznámil se s projektem i rozpočtem. Podpoří tento záměr, protože musí vědět, za co bude reálné 

rekonstruovat. Nebude komentovat ceny. Nebude souhlasit ani s částkou 305 mil. Kč, protože neví, 

jestli se někdo přihlásí. Bude chtít, aby v dokumentaci byla ta klauzule, že zastupitelstvo může 

odmítnout realizaci zakázky. Má obavy, že kdyby zastropovali cenu, tak mohou soutěžit, a nikdo se 

nepřihlásí.  

Na podzim snad budou vědět tu cenu a co je s tím patrem, který má Úřad pro zastupování státu a pak 

to nové zastupitelstvo může rozhodnout. 

 

Ing. arch. Horký: 

V návrhu usnesení je, že si vyhrazují pravomoc schválit koncept zadávací dokumentace. Nemyslí si, 

že by zastupitelé měli číst 50 stran dokumentu, ve kterém bude velmi podrobně napsáno, co všechno 

musí splnit uchazeč. Už dnes tady zazněly v diskusi některé podmínky, které by rádi do zadávací 

dokumentace dostali. Mohli by být i na začátku procesu a říkat si, co tam chtějí mít. Proto si myslí, že 

by bylo fér, aby externí administrátor jim předložil základní body v tom konceptu a zastupitelé se 

k tomu vyjádří. 

První zastupitelstvo po volbách se sejde někdy v říjnu a další v listopadu. Neví, kdy skončí lhůta pro 

soutěž na zhotovitele, nicméně může skončit v srpnu. Bude v soutěžních podmínkách inflační 

doložka? Zhotovitel to tam bude chtít dát, pro město to není dobře. Nemyslí si, že je nutné tak 

kvaltovat, zvláště když nemají právní moc. Stavební povolení není vydané ani bez právní moci. 

Dotaz – neviděl rozpočet. K cenám by měli přičíst i náklady na stěhování a případně přebudování 

výstavních prostor v pasáži o kterou přijdou, aby tam přesunuli úředníky na dobu stavby. Možná by 

bylo lepší přemýšlet o budově Palackého 19 a tu opravit pro část úřadu a dál ji tak využívat a pasáž 

nechat pasáží.  
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Hlasování o návrhu pana Horkého (bod 1. návrhu): 9 pro, 14 proti, 9 se zdrželo, 2 omluveni          

(p. Kočara, MUDr. Slováček), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o návrhu pana Horkého (bod 2. návrhu): 11 pro, 8 proti, 13 se zdrželo, 2 omluveni        

(p. Kočara, MUDr. Slováček), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o návrhu pana Horkého (bod 3. návrhu): 9 pro, 8 proti, 15 se zdrželo, 2 omluveni          

(p. Kočara, MUDr. Slováček), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 22 pro, 3 proti, 7 se zdrželo, 2 omluveni (p. Kočara, MUDr. 

Slováček), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

Pan primátor poděkoval zástupcům zpracovatele za jejich prezentaci. 

 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 24. 

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

32469/24/2/2022 Souhrnná zpráva o aktivitách statutárního města Přerova v souvislosti 

s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny 

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

Kouba, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí Souhrnnou zprávu o aktivitách 

statutárního města Přerova v souvislosti s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny dle přílohy důvodové 

zprávy. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Zvážil pan Kouba, jestli by nemohly pomoct sportovní kluby se začleněním mládeže a dospělých? 

 

Mgr. Kouba: 

Samozřejmě sportovní kluby oslovili a komunikují s nimi.  

Proběhly zápisy do základních škol a budou zápisy do mateřinek. Mají dostatečnou kapacitu pro naše 

děti. Ukrajinské děti se zapisují později. V žádném případě nedojde k omezení míst pro přerovské děti. 

Je dostatečná kapacita i pro dvouleté děti do mateřských škol. 

 

Mgr. Netopilová: 

Přihlásila se jako dobrovolník k tlumočení a výuce češtiny na začátku března. Na kurz dochází kolem 

35 lidí až 45 lidí. Jsou tam od dětí školou povinných až po seniory. V jejich klubu jim připadalo,        

že město je poněkud málo aktivní, tak dali podnět radním, byla by ráda, kdyby na poslaný podnět 

reagovali. Ještě se s tím nesetkala. Vždycky někdo potom oficiálně se k tomu nějak měl, v tomto 

případě pan náměstek. Ráda by znala názory i ostatních radních. Uskuteční se koordinační schůzka      
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3. května. Byli by rádi, aby tam byli Ukrajinci, město, zástupci firem, zástupci nejrůznějších institucí, 

kdy by jednali také o tom, aby ukrajinští uprchlíci měli k dispozici nějaký prostor pro setkávání, kde 

by měli důležité informace a alespoň jeden počítač. Letáky už nějaké mají. Ona vydávala spoustu 

mapek. Lidé se na ni po výuce pravidelně obracejí s dotazy ohledně školství, pracovních příležitostí, 

ubytování. Město by mělo mít zásobník dobrovolníků, kteří budou ochotni tlumočit, pomáhat. Měl by 

být zásobník ubytovacích možností, které budou okamžitě k dispozici. 

Bylo by dobré zajistit psychologickou pomoc, protože lidé jsou z různých oblastí Ukrajiny, mají za 

sebou hrůzné zážitky. Existuje celorepublikový rozcestník pro rodinné aktivity, jsou v něm různá 

města a obce, která nabízejí na bázi dobrovolnosti aktivity pro děti a celé rodiny. Byla by ráda, kdyby 

město bylo zastřešovatelem a iniciátorem toho, aby se co nejvíce pomohlo. Ti lidé chtějí pracovat, 

chtějí se učit, dětí chodí do školy, odpoledne mají výuku on line. 

Existují komunikační karty pro lékárníky, pro lékaře. Existuje bezplatná telefonní služba, bezplatná 

advokátní poradna. Tyto informace chybí na webu města. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Systém pomoci Ukrajině je řešen na centrální úrovni z oblasti státu na kraje a města. Nevidí 

smysluplné, aby město budovalo paralelní systém, který by duplikoval to, co je řešeno z pozice státu. 

 

Mgr. Grambličková: 

Dotaz – našli někteří z uprchlíků pracovní uplatnění? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V systému jsou tito lidé evidování včetně jejich případného zařazení a ubytování.  Systém existuje        

a město do něho nemá přístup.  

 

Ing. arch. Horký: 

Je rád za tento materiál. Zastupitelé dostali informace, které předtím neměli. Bylo by dobré takovou 

zprávu dostávat každé dva týdny, ať si zastupitelé udrží základní přehled.  

Je rád, že se město pustí do opravy bytů a bude na to čerpat dotaci a byty pak budou sloužit i našim 

občanům.  

Je velmi rád, že město zaměstnává koordinátorku pomoci, která plynně hovoří ukrajinsky.  

Města a obce jsou lidem nejblíže, na rozdíl od státu, proto je úkolem města pomoci, ne nutně 

duplikovat. Alespoň předávat informace.  

Je rád, že příští týden proběhne ta schůzka. 

Dotaz – Ukrajinci se mají vystěhovat z fary v Předmostí? 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil MUDr. Libor Slováček v 15:35 hodin – je 

přítomno 33 zastupitelů. 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pozice koordinátora pomoci ještě není obsazena, pouze byla zřízena.  

Ubytování na faře v Předmostí – lidé nebyli vystěhovaní. 

 

p. Zácha: 

Každý uprchlík, který dorazí do České republiky jakoukoli dopravou, tak má končit v Krajském 

asistenčním centru pomoci. Tam jsou zdravotní prohlídky, lidé dostanou víza, informace, ubytování. 

V kraji je přes 9 tisíc uprchlíků. Kapacit je dost i v zásobě. Zatím není využita žádná ubytovna k tomu 

opravdu krizovému ubytování. 

Jsou i negativní zkušenosti. Nálada ve společnosti je vyrovnaná. 

 

Mgr. Netopilová: 

Doufá, že v Přerově nezvítězí nějaké populistické chování některých politiků, a že na prvním místě 

bude pomoc tam, kde je potřeba. 
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Aktivity města nejsou duplicitní činnost. Byla v kontaktu s lidmi, kteří jsou ubytovaní na různých 

místech, mají různé problémy a je třeba tyto věci zastřešit.  

Jiná města jsou dál. Samozřejmě vítá, že 3. května odstartují novou etapu v té oblasti. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že město vykonává maximum, co se týká pomoci uprchlíkům. Databáze existuje             

na krajské úrovni. 

 

Ing. Dostal: 

Na faře v Předmostí jsou ubytovány 2 rodiny. Fara se chystá na přebudování, bude rekonstruovaná. 

Jedna rodina již nabídku na ubytování má od charity a druhá rodina má již také zamluvené bydlení. 

Pomocnou ruku občanům z Ukrajiny může podat každý z občanů Přerova. 

 

Mgr. Hýzl: 

Na hotelu Zimní stadion jsou ubytované zejména ženy s dětmi, jsou tam jen 2 muži, to znamená dvě 

kompletní rodiny, které mají děti. V současné době je tam ubytovaných 35 lidí. Kapacita je naplněná. 

Jídelna s restaurací se předělala na kuchyň, kde si sami mohou vařit. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2470/24/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

 

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

(80. schůze Rady města Přerova konané dne 3.3.2022, 81. schůze Rady města Přerova konané dne 

24.3.2022, 82. schůze Rady města Přerova konané dne 7.4.2022, 83. schůze Rady města Přerova 

konané dne 20.4.2022). 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Informovala o činnosti a o jednání Kontrolního výboru, který zasedal 29. března 2022. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

Přerova. 

 

2471/24/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 893 lesní 

pozemek o výměře 526 m2, p.č. 894 lesní pozemek o výměře 37 m2 a p.č. 895 lesní pozemek                

o výměře 35 m2 vše v k.ú. Žeravice z majetku statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů M*** A***, bytem *** a T*** A*** bytem *** za kupní cenu 60.000,- Kč - cena v místě     

a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2472/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 283/2 zahrada      

o výměře 392 m2 v k.ú. Dluhonice z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní V*** 

K***, bytem ***za kupní cenu 175.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá a uzavření kupní smlouvy 

mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím), V*** K***, bytem *** (jako kupující) a  M*** 

K***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem). Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2473/24/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 60/6 trvalý 

travní porost v k.ú. Popovice u Přerova, dle geometrického plánu č. 331-205/2021 označené novým 

p.č. 60/17 trvalý travní porost o výměře 298 m2 v k.ú. Popovice u Přerova z vlastnictví statutárního 

města Přerova do společného jmění manželů A*** a S*** D***, bytem ***, za kupní cenu 72.000,- 

Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2474/24/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

- pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 896/3, p.č. 

896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 891 orná 

půda o výměře 2763 m2, p.č. 896/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4399 m2, p.č. 896/4 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 400 m2, p.č. 898 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

816 m2 a p.č. 899 orná půda o výměře 4041 m2 vše v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města 

Přerova do vlastnictví společnosti RenoFarma Troubky, a.s., se sídlem Roketská 786/21, 751 02 

Troubky, IČ: 25357972, za kupní cenu ve výši 5.710.950,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání 

pozemků není předmětem DPH, 

 úplatný převod pozemků p.č. 890/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2409 m2 a p.č. 

894/2 orná půda o výměře 1210 m2 oba v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova do 

vlastnictví paní J*** Ch***, bytem *** za kupní cenu ve výši 1.628.550,- Kč - cena v místě           

a čase obvyklá. Dodání pozemků není předmětem DPH 

 úplatný převod pozemku p.č. 896/3 ostatní plocha o výměře 628 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví 

statutárního města Přerova do podílového spoluvlastnictví – společnosti RenoFarma Troubky, a.s., 

se sídlem Roketská 786/21, 751 02 Troubky, IČ: 25357972, podíl k id 1/3 za kupní cenu ve výši 

94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, paní J*** Ch***, bytem *** podíl k id 1/3 za kupní 

cenu ve výši 94.200,- Kč – cena v místě a čase obvyklá, pana V*** G***, bytem *** podíl k id 

1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a čase obvyklá a pana M*** Š***, bytem 

*** podíl k id 1/6 za kupní cenu ve výši 47.100,- Kč – cena v místě a čase obvyklá. Dodání 

pozemku není předmětem DPH. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2475/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 437 dle 

geometrického plánu č. 367-40/2021 označené jako díl „a“ o výměře 31 m2 v k.ú. Penčičky z majetku 

statutárního města Přerova do majetku pana J*** P***, bytem *** za kupní cenu 9.300,- Kč – cena     

v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2476/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2294/11 ost. pl., 

manipulační plocha o celkové výměře 115 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerov      

do vlastnictví Ing. M*** T*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve výši 193.200,- Kč.  

 

 

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2477/24/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 3161/20 zastavěná 

plocha a nádvoří o celkové výměře 75 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova         

do vlastnictví společnosti Teplo Přerov a.s., se sídlem Blahoslavova 1499/7, Přerov I - Město, 750 02 

Přerov, IČ: 25391453 za kupní cenu ve výši 128.300,- Kč. Součástí kupní smlouvy bude ujednání         

o úhradě za bezesmluvní užívání pozemku pod stavbou za dobu 3 roky zpětně v celkové výši 

45.112,50 Kč. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Vrána, faktická: 

Ohledně střetu zájmů deklaroval možný střet, ale hlasovat bude. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2478/24/3/2022 Směna nemovitých věcí  – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o výměře 

143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova            

za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví 

právnické osoby 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemku p.č. 460/3 

ostatní plocha o výměře 143 m2, dle geometrického plánu č. 7387-204/2021, v majetku statutárního 

města Přerova za pozemek p.č. 461/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov         

ve vlastnictví společnosti LIMARO 40 estate s.r.o., se sídlem Palackého 1498/3, Přerov I – Město,    

750 02 Přerov, IČ: 28650875, s doplatkem rozdílu směňovaných nemovitostí ve výši 4.400,- Kč         

ve prospěch SMPr. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz - na chodníku provádělo město roky zimní údržbu. Tu má provádět majitel. Bude se to nějak 

vyrovnávat? 
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p. Zácha: 

Informaci zjistí. Zcela jistě těchto pozemků není málo a nerad by, aby to sloužilo jako nějaký návod   

do budoucna. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2479/24/3/2022 Směna nemovitých věcí - pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 

1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše         

v k.ú. Dluhonice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemku p.č. 1291 o výměře       

854 m2 v k.ú. Dluhonice, 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 Ing. P*** J*** za část pozemku p.č. 606 orná půda       

o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Dluhonice ve vlastnictví statutárního města Přerova bez doplatku rozdílu 

cen směňovaných pozemků. 

  

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

prvním směňujícím, a Ing. P*** J***, jako druhým směňujícím. Směnná smlouva bude uzavřena       

na základě výzvy budoucího druhého směňujícího, zaslané nejpozději lhůtě 90 dnů ode dne účinnosti 

budoucí směnné smlouvy za předpokladu, že budoucímu prvnímu směňujícímu budou budoucím 

druhým směňujícím současně s výzvou předložena všechna stavební povolení s vyznačenou doložkou 

nabytí právní moci, a to: stavební povolení č.j.:/Sp.zn.:766/2020-910-IPK/54 ze dne 30. července 2021 

vydané Ministerstvem dopravy, stavební povolení č.j. KUOK 98365/2021 ze dne 30. září 2021 vydané 

Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, stavební povolení 

č.j.: DUCR-44395/21/Nv ze dne 23. srpna 2021 vydané Drážním úřadem, sekce infrastruktury, územní 

odbor Olomouc, stavební povolení č.j. SMOL/214123/2021/OZP/VH/Sko ze dne 24. 11. 2021 vydané 

Magistrátem města Olomouc, odborem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, stavební 

povolení č.j. SMOL/250353/2021/OS/PS/Ga ze dne 24. 11. 2021 vydané Magistrátem města 

Olomouc, odborem stavebním, oddělením pozemních komunikací, stavební povolení                         

č.j. SMOL/251204/2021/OZPO/VH/Sko ze dne 24. 11. 2021 vydané Magistrátem města Olomouc, 

odborem životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, stavební povolení č.j. 

SMOL/273389/2021/OS/PK/Pav ze dne 24. 11. 2021 vydané Magistrátem města Olomouc, odborem 

stavebním, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací. Směnná smlouva bude uzavřena 

do 30 dnů od doručení této výzvy. Marným uplynutím shora uvedené lhůty 90-ti dnů, zaniká závazek 

smluvních stran uzavřít směnnou smlouvu. 

Smluvní strany se výslovně dohodly a činí nesporným, že nebudou-li budoucímu prvnímu 

směňujícímu současně s výzvou předložena všechna výše citovaná stavební povolení s vyznačenou 

doložkou nabytí právní moci, má se za to, že výzva k uzavření směnné smlouvy dle čl. III nebyla 

budoucímu prvnímu směňujícímu zaslána.  

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Při představení zdůraznil důležitost návrhu na usnesení, zvláště druhý odstavec, který celý ocitoval. 

 

Mgr. Netopilová: 

V průběhu několika let opakovaně říkala, že kompenzace Dluhonicícm jedou, přitom dálnice se 

nestaví. Vidí v tom obrovský paradox, odpůrci dálnice si spokojeně mnou ruce, mají starosti o to, jak 
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budou překračovány roční limity jemného prachu v Dluhonicích, pokud stavba dálnice bude 

zrealizována, ale vůbec jim neleží na srdci to, jak jsou tyto limity překračovány uvnitř města. Považuje 

celou tuto věc dlouhodobě za vydírání. Vadí ji chování některých lidí, kteří toto způsobili. 

 

p. Pospíšilík: 

K paní Netopilové - se stavbou dálnice bojují dvě rodiny, ostatní občané Dluhonic stavbu tolerují. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Stát se rozhodl, že kompenzace Dluhonicím uvolní, nemyslí si, že město Přerov by to mělo blokovat.  

 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – materiál nebyl projednáván v majetkové komisi, stejně jako spousta dalších. Byl to záměr? 

 

p. Zácha: 

Investorem dálnice je ŘSD, byla šance najít řešení a dohodu s majitelem směňovaných pozemků a tato 

jednání byla dokončena minulý týden ve středu. Snaží se o to, aby všechna stanoviska, která jsou 

vydávána, byla prokonzultována správně a pak už je to v rukou odvolacích orgánů.  

V tomto případě na svá bedra vzali jednání v rámci kompenzací, město Přerov do toho investuje státní 

peníze, tedy kompenzace dálnice D1. Nejde o prostředky města Přerova. Jde to z kompenzací, které 

byly již v minulých letech poskytnuty na účet Olomouckého kraje a město Přerov každý rok předkládá 

ke schválení, na co kompenzace chce čerpat a v jaké výši. 

 

Mgr. Netopilová: 

Pořád to jsou veřejné peníze. 

V Předmostí žije zhruba 4 tisíce lidí, a je obklíčené pomalu ze všech stran buď železnicí nebo silnicí. 

Kde jsou nějaké kompenzace? Předmostí nemá občanskou vybavenost, jakou by potřebovalo. To, že 

se daly miliony na revitalizaci, to je jiná věc. A to se na této půdě nemluvilo ani jednou o 

vysokorychlostní trati Brno – Ostrava, která má protnout krajinu mezi Předmostím, Vinary a Čekyní. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nemyslí si, že toto je materiál, který se týká kompenzací, které stát poskytl Dluhonicím. Toto je 

smlouva mezi městem Přerovem a panem J. o směně. Město smění pozemky, které zhodnotí v rámci 

kompenzací, nicméně pořád to s těmi kompenzacemi nemá nic společného. 

 

Ing. Navrátil: 

Dluhonice jsou součástí města Přerova a pokud se stát rozhodl investovat do majetku města, tak 

zastupitelé by měli být ti poslední, kteří by si to nepřáli. Budou opravené komunikace, cyklostezky, 

které budou sloužit nejen obyvatelům místní části Dluhonice, ale všem Přerovanům a lidem 

Olomouckého kraje. 

 

Ing. arch. Horký: 

Poděkoval panu Záchovi za odpověď. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

K paní Netopilové – tento materiál opravdu není o kompenzacích Dluhonicím. Je špatně, aby o všech 

obyvatelích Dluhonic tvrdili, že jsou proti dálnici. Tak to není. 

Pro něho je zásadní podmínka, že když nebude stavební povolení, tak se o žádné směně nebudou 

bavit. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2480/24/3/2022 Směna nemovitých věcí  - pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. 

Dluhonice, k.ú. Bochoř, k.ú. Lověšice u Přerova v majetku 

statutárního města Přerova za pozemky v k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, 

k.ú. Lověšice u Přerova a k.ú. Předmostí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu pozemků p.č. 6169/2 ostatní plocha         

o výměře 74 m2, p.č. 6212 ostatní plocha o výměře 1060 m2, p.č. 7102/2 ostatní plocha o výměře      

46 m2, p.č. 7164/5 zahrada o výměře 2395 m2, p.č. 7164/6 orná půda o výměře 1774 m2, p.č. 7164/15 

orná půda o výměře 2040 m2, p.č. 7166/9 orná půda o výměře 1162 m2, p.č. 7166/17 orná půda           

o výměře 2797 m2, p.č. 7166/40 ostatní plocha o výměře 94 m2, p.č. 7166/62 orná půda o výměře 

3354 m2, p.č. 7166/66 ostatní plocha o výměře 1328 m2, p.č. 7166/158 ostatní plocha o výměře       

204 m2, p.č. 7166/160 ostatní plocha o výměře 1309 m2, p.č. 7167/5 zahrada o výměře 1234 m2, p.č. 

7167/8 ostatní plocha o výměře 13 m2, p.č. 7167/9 orná půda o výměře 196 m2, p.č. 7167/18 orná 

půda o výměře 76 m2, p.č. 7167/20 orná půda o výměře 102 m2, p.č. 7167/22 orná půda o výměře       

9 m2, p.č. 7167/31 orná půda o výměře 408 m2, p.č. 7167/32 orná půda o výměře 1483 m2, p.č.     

7167/33 ostatní plocha o výměře 3568 m2, p.č. 7167/41 ostatní plocha o výměře 124 m2, p.č. 7167/42 

ostatní plocha o výměře 3167 m2, p.č. 7167/47 orná půda o výměře 4 m2, p.č. 7167/49 orná půda          

o výměře 22 m2, p.č. 7167/53 orná půda o výměře 12 m2, p.č. 7167/55 orná půda o výměře 11 m2, p.č. 

7167/57 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 7167/59 orná půda o výměře 1 m2, p.č. 7167/65 ostatní plocha 

o výměře 9 m2, p.č. 7167/66 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.č. 7167/67 ostatní plocha o výměře      

51 m2, p.č. 7167/75 ostatní plocha o výměře 1473 m2, části p.č. 6163/1 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 6362-1074/2016 označené jako pozemek p.č. 7167/76 o výměře 185 m2, části 

p.č. 6163/2 orná půda dle geometrického plánu č. 6362-1074/2016 označené jako pozemek p.č. 

7167/77 o výměře  98 m2, p.č. 7279/45 ostatní plocha o výměře 1127 m2, p.č. 7279/46 ostatní plocha 

o výměře 73 m2, části p.č. 7279/47 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 6362-1074/2016 

označené jako pozemek p.č. 7279/59 o výměře 17 m2, všechny v k.ú. Přerov,   

pozemků části p.č. st. 557/3 zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu č. 1137-14022/2014 

označené jako pozemek p.č. st. 557/3 o výměře 9 m2, p.č. 526/9 ostatní plocha o výměře 1492 m2, 

části p.č. 541/1 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 1130-14022/2014 označené jako pozemek 

p.č. 541/1 o výměře 472 m2 a parc. č. 541/4 o výměře 278 m2,  p.č. 542/6 ostatní plocha o výměře      

48 m2, p.č. 548 ostatní plocha o výměře 1343 m2, části p.č. 633/10 ostatní plocha dle geometrického 

plánu č. 1130-14022/2014 označené jako pozemek p.č  633/10 o výměře 597 m2, části p.č. 633/11 

zahrada dle geometrického plánu č. 1137-14022/2014 označené jako pozemek p.č. 633/11 o výměře 

858 m2, části p.č. 633/40 zahrada dle geometrického plánu č. 1130-14022/2014 označené jako 

pozemek p.č 633/40 o výměře 2971 m2, p.č. 633/41 ostatní plocha o výměře 7836 m2, části p.č. 

633/42 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 1187-76/2016 označené jako pozemek p.č. 633/42      

o výměře 3274 m2, p.č. 633/53 ostatní plocha o výměře 8595 m2, p.č. 633/54 ostatní plocha o výměře 

110 m2 vše v k.ú. Předmostí,  

pozemků p.č. 54 orná půda o výměře 142 m2, p.č. 1145/9 ostatní plocha o výměře 238 m2, p.č. 

1145/16 ostatní plocha o výměře 949 m2, p.č. 1145/45 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.č. 1145/46 

ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 1145/50 ostatní plocha o výměře 54 m2, části p.č. 1309 ostatní 

plocha dle geometrického plánu č. 356-76/2016 označené jako pozemek p.č.   1145/59 o výměře         

37 m2, p.č. 1183 orná půda o výměře 232 m2, p.č. 1195 orná půda o výměře 234 m2, p.č. 1196 orná 

půda o výměře 132 m2, p.č. 1307 orná půda o výměře 307 m2, p.č. 1308 ostatní plocha o výměře      

337 m2, p.č. 1314 orná půda o výměře 823 m2 vše v k.ú. Dluhonice,  

pozemků p.č. 1649/2 orná půda o výměře 63 m2, p.č. 1665/2 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.č. 

2174/2 orná půda o výměře 268 m2, p.č. 2174/18 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.č. 2175/12 orná 

půda o výměře 461 m2, p.č. 2176/3 ostatní plocha o výměře 573 m2, části p.č. 2176/29 orná půda dle 

geometrického plánu č. 444-1074/2016 označené jako pozemek p.č 2176/29 o výměře 1474 m2, p.č. 

2176/32 orná půda o výměře 111 m2, p.č. 2176/36 orná půda o výměře 44 m2, p.č. 2176/55 ostatní 

plocha o výměře 4 m2, p.č. 2176/59 orná půda o výměře 95 m2, části p.č. 1477/2 ostatní plocha dle 

geometrického plánu č. 486-121-10/2018 označené jako pozemek p.č.  2176/82 o výměře 71 m2, části 
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p.č. 1665/1 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 486-121-10/2018 označené jako pozemek p.č. 

2176/83 o výměře 22 m2 vše v k.ú. Bochoř, 

pozemků p.č. 491/3 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.č. 548/26 orná půda o výměře 66 m2, p.č. 

548/31 ostatní plocha o výměře 881 m2, p.č. 548/40 orná půda o výměře 23 m2, p.č. 548/43 orná půda 

o výměře 119 m2, p.č. 548/46 orná půda o výměře 29 m2, p.č. 548/51 orná půda o výměře 199 m2, p.č. 

548/54 orná půda o výměře 597 m2, p.č. 548/57 ostatní plocha o výměře 220 m2, p.č. 548/59 orná 

půda o výměře 2441 m2, p.č. 548/60 orná půda o výměře 185 m2, p.č. 548/63 orná půda o výměře      

25 m2, p.č. 548/83 orná půda o výměře 2 m2, části p.č. 481/3 ostatní plocha dle geometrického plánu 

č. 442-1074/2016 označené jako pozemek p.č. 548/91 o výměře 2 m2, p.č. 549/22 orná půda o výměře 

1647 m2, p.č. 549/23 trvalý travní porost o výměře 19 m2, p.č. 549/27 ostatní plocha o výměře          

102 m2,  p.č. 549/34 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 549/38 ostatní plocha o výměře 138 m2, 

části p.č. 386/3 orná půda dle geometrického plánu č. 473-121-10/2018 označené jako pozemek p.č. 

549/39 o výměře 37 m2, části p.č. 549/13 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 473-121-10/2018 

označené jako pozemek p.č. 549/41  o výměře 155 m2, p.č. 495/1 ostatní plocha o výměře 31 m2, p.č. 

491/2 ostatní plocha o výměře 5 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, 

ve vlastnictví statutárního města Přerova  

 

za pozemek p.č. 1145/40 ostatní plocha o výměře 24 m2 v k.ú. Dluhonice, 

pozemky část p.č. 7166/153 zahrada dle geometrického plánu č. 6650-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. 7166/162 o výměře 192 m2, část p.č. 7166/154 zahrada dle geometrického plánu            

č. 6650-15022/2017 označené jako pozemek p.č.7166/163 o výměře 253 m2,  p.č. 7166/155 zahrada       

o výměře 6 m2, část p.č. 6210/3 zahrada dle geometrického plánu č. 6650-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. 6210/5 o výměře 23 m2 vše v k.ú. Přerov, 

pozemky p.č. 322/39 orná půda o výměře 88 m2, p.č. 330/41 orná půda o výměře 708 m2, část p.č. 

330/40 orná půda dle geometrického plánu č. 465-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 330/40        

o výměře 989 m2, část p.č. 548/23 orná půda dle geometrického plánu č. 465-15022/2017 označené 

jako pozemek p.č. 548/95 o výměře 7 m2, p.č. 548/78 orná půda o výměře 1 m2, p.č. 330/38 orná 

půda o výměře 307 m2 vše v k.ú. Lověšice u Přerova, 

pozemky část p.č. 633/39 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. 633/111 o výměře 330 m2, část p.č. 633/38 zahrada dle geometrického plánu                  

č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/110 o výměře 323 m2, část p.č. 633/37 zahrada 

dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/109 o výměře 299 m2, 

část p.č. 633/36 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 

633/108 o výměře 208 m2, část p.č. 633/32 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 

označené jako pozemek p.č. 633/104 o výměře 224 m2, p.č. 633/63 zahrada o výměře 176 m2, část 

p.č. 633/21 orná půda dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 

633/103 o výměře 178 m2, část p.č. 633/20 zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 

označené jako pozemek p.č. 633/102 o výměře 202 m2, část p.č. 633/18 zahrada dle geometrického 

plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/101 o výměře 302 m2, část p.č. 633/17 

zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/100 o výměře 

490 m2, p.č.st. 422 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, část p.č. 633/71 zahrada dle 

geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/71 o výměře 239 m2, část 

p.č. st. 556  zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako 

pozemek p.č. st. 556/1 o výměře 7 m2, část p.č. 633/12 zahrada dle geometrického plánu                     

č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/95 o výměře 522 m2, část p.č. 633/13 zahrada 

dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/96 o výměře 172 m2, 

p.č. 633/73 zahrada o výměře 57 m2, p.č. 633/74 zahrada o výměře 137 m2, část p.č. 633/76 zahrada 

dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/97 o výměře 156 m2, 

část p.č. 633/75 orná půda dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 

633/98 o výměře 121 m2, část p.č. st. 478 zastavěná plocha a nádvoří dle geometrického plánu            

č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. st. 478/1 o výměře 18 m2, část p.č. 633/33 zahrada 

dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/105 o výměře 58 m2, 

p.č. st. 592 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2, část p.č. 633/35 zahrada dle geometrického 

plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/107 o výměře 77 m2, část p.č. 633/34 
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zahrada dle geometrického plánu č. 1235-15022/2017 označené jako pozemek p.č. 633/106  o výměře 

67 m2 vše v k.ú. Předmostí, 

ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu vykonává Ředitelství silnic      

a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle,    

IČ: 65993390 

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 15.129.083,- Kč vč. DPH ve prospěch 

statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2481/24/3/2022 Směna nemovitých věcí  – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 

5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 

4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 

6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13, p.č. 3492/10, p.č. 3492/15 a p.č. 

3492/17 všechny v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí - pozemků p.č. 4943/4 

ostatní plocha o výměře 269 m2, p.č. 4943/7 ostatní plocha o výměře 281 m2, p.č. 5084/23 ostatní 

plocha výměře 565 m2, p.č. 6568/16 ostatní plocha o výměře 1161 m2, p.č. 6569/13 ostatní plocha       

o výměře 283 m2 vše v k.ú. Přerov v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 4224 ostatní 

plocha o výměře 383 m2, část p.č. 4230 ostatní plocha o výměře cca 197 m2, část p.č. 4232 trvalý 

travní porost o výměře cca 42 m2, p.č. 6546/3 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.č. 6552/45 ostatní 

plocha o výměře 64 m2, p.č. 6552/46 ostatní plocha  o výměře 2 m2, p.č. 6850/9  vodní plocha              

o výměře  69 m2, p.č. č. 6850/11 vodní plocha o výměře 15 m2, p.č. 6850/13 vodní plocha o výměře 

40 m2, p.č. 3492/10 ostatní plocha o výměře 29 m2, p.č. 3492/15 ostatní plocha o výměře 134 m2, p.č. 

3492/17 ostatní plocha o výměře 65 m2 vše k.ú. Přerov v majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČ: 65993390 bez doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

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

účastníkem 1 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako účastníkem 2. Směnná smlouva bude uzavřena po 

splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby “I/55 Přerov okružní 

křižovatka Dluhonská“, po vydání pravomocného územního rozhodnutí na stavbu „Stezka pro chodce 

a cyklisty podél silnice I/47“ etapa I a III a vyhotovení geometrického plánu na oddělení směňovaných 

částí pozemků p.č. 4230 a p.č 4232 oba v k.ú. Přerov, do 90 dnů od doručení výzvy, kterou účastník     

1 vyzve účastníka 2 k uzavření směnné smlouvy, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí směnné 

smlouvy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Nechápe, proč ŘSD pozemky od města nekoupí, protože dle zákona o pozemních komunikacích, § 17, 

je definováno, co jsou veřejně prospěšné stavby, a to jsou i stavby související, jako stezka pro cyklisty 

a stezka pro chodce a cyklisty. Seznámil zastupitele s připravenou prezentací. Tento pozemek by 

město mělo od ŘSD získat zdarma a za pozemky, které ŘSD získá, by mělo zaplatit. 

Jako řádný hospodář nemůže hlasovat pro tento materiál. 

 

p. Zácha: 

K tomu, co řekl pan Horký, nemá žádný komentář. ŘSD potřebuje tyto pozemky pro stavbu okružní 

křižovatky, která je velmi důležitá, aby se dokončil průtah a průpich městem. Město Přerov potřebuje 

pozemky pro cyklostezku. Při vzájemném jednání se dohodli na směně. 
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Postupují podle procesu, který s ŘSD obecně, nejen na území města Přerova, praktikují. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 5 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2482/24/3/2022 Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura 

Losy Kozlovice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů (SO 106 

Rozvody VO), vybudovaného na částech pozemků p.č. 51/4, p.č. 106/23, p.č. 106/12, p.č. 

106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/19, p.č. 106/5, p.č. 106/20, p.č. 106/24, p.č. 106/3, 

p.č. 106/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví stavebníka – společnosti Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 do majetku 

statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 106 Rozvody VO), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

2. schvaluje úplatný převod komunikace (SO 101 Komunikace) vybudované na pozemcích p.č. 

51/4, p.č. 109/2, p.č. 109/1, p.č. 631, p.č. 801, p.č. 106/23, p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, 

p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/4, p.č. 106/20, p.č. 106/19, p.č. 106/18, p.č. 106/24, p.č. 

106/3, p.č. 106/1, p.č. 106/6 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví stavebníka – 

společnosti Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice,           

IČ: 5585279 do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč 

včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 101 Komunikace), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

3. schvaluje úplatný převod dešťové kanalizace (SO 107d Kanalizace dešťová) vybudované    na 

pozemcích p.č. 106/12, p.č. 106/22, p.č. 106/7, p.č. 106/21, p.č. 106/5, p.č. 106/19, p.č. 106/4, 

p.č. 106/24, p.č. 106/3, p.č. 106/1 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova a stávajícího úseku dešťové 

kanalizace ocel DN 400 uloženého na pozemcích p.č. 623/1, p.č. 624/5, p.č. 684/17, p.č. 684/1 

a p.č. 106/19 vše v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti Investment Kozlovice 

s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 do majetku statutárního 

města Přerova za dohodnutou kupní cenu 1.210,- Kč včetně DPH.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

prodávajícím) a statutárním městem Přerov (jako budoucím kupujícím). Kupní smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí prodávající předloží budoucímu kupujícímu 
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doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 107d Kanalizace dešťová), pasport a zhodnocení stávajícího stavu funkčnosti stávajícího 

úseku dešťové kanalizace, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

4. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 109/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca       

17 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z podílového spoluvlastnictví: 

  

D*** K***, bytem ***, k id 499/5000 

  

P*** K***, bytem ***, k id 899/10000 

  

Manželů J*** a V*** K***, oba bytem ***, k id 1433/10000 

  

S***L***, bytem ***, k id 1047/10000 

  

J*** R***, bytem ***, k id 1107/10000 

  

Manželů V*** a A*** S***, oba bytem ***, k id 251/2500 

  

Manželů J*** a M*** S***, oba bytem ***k id 197/2000 

  

T*** S***, bytem ***, k id 1009/10000 

  

V***S***, bytem ***, k id 1029/10000 

  

V*** V***, bytem ***, k id 489/10000 

  

M*** V***, bytem ***, k id 1029/20000 

  

do vlastnictví statutárního města Přerova. 

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi spoluvlastníky pozemku 

p.č. 109/1 v k.ú. Kozlovice u Přerova (jako budoucími dárci) a statutárním městem Přerov 

(jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne 

uzavření kupní smlouvy na převod SO 101 Komunikace do vlastnictví statutárního města 

Přerov (dle bodu 2. návrhu usnesení), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací 

smlouvy.  

 

5. schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 106/23 ostatní plocha o výměře cca 23 m2, části 

p.č. 106/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 92 m2, p.č. 106/22 ostatní plocha             

o výměře 91 m2, části p.č. 106/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 418 m2, p.č. 106/21 

ostatní plocha o výměře 145 m2, p.č. 106/5 ostatní plocha o výměře 425 m2, části p.č. 106/4 

ostatní plocha o výměře cca 373 m2, části p.č. 106/20 ostatní plocha o výměře cca 18 m2, části 

p.č. 106/19 ostatní plocha o výměře 372 m2, části p.č. 106/18 ostatní plocha o výměře cca      

37 m2 , části p.č. 106/24 ostatní plocha o výměře cca 2141 m2, části p.č. 106/3 ostatní plocha    

o výměře cca 373 m2, části p.č. 106/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 658 m2, části 

p.č. 106/6 o výměře cca 2 m2 všechny v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví společnosti 

Investment Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279          

do majetku statutárního města Přerova.  

  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi společností Investment 

Kozlovice s.r.o., se sídlem Želatovice 203, 751 16 Želatovice, IČ: 5585279 (jako budoucím 

dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací smlouva bude 

uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy na převod SO 106 Rozvody VO, SO 
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101 Komunikace a dešťové kanalizace do vlastnictví statutárního města Přerova (dle bodu 1., 

2. a 3. návrhu usnesení), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Přebírají velký závazek, spoustu veřejných prostranství, myslí si, že to může počkat do dalšího 

zastupitelstva. Chápe, že komise je poradním orgánem rady města a rada to zřejmě nepotřebuje. Tento 

materiál měl být projednán i v komisi pro rozvoj města, protože to je rozvojový materiál. Dříve se 

v této komisi podobné materiály probíraly. Neví, proč se tak neděje teď. 

S podstatou materiálu nemá problém. Mrzí ho, že není žádné veřejná zeleň v ulicích. Jsou tam 

předzahrádky, ale neví, jak budou vydlážděné. 

Dotaz – součástí toho systému hospodaření se srážkovými vodami je vsakovací místo. Souhlasí VAK 

Přerov s převzetím tohoto zařízení? 

 

p. Zácha: 

Nemají informace od VAKu. Určitě se VAK k projektu vyjadřoval a dával stanovisko. Je schopen toto 

stanovisko zajistit a poslat.  

Investor, který podá na státní správu, na stavební úřad, jakoukoliv žádost o vydání stavebního 

rozhodnutí, ať na výstavbu infrastruktury nebo rodinných domů, tak pokud splní všechny stanovené 

podmínky, tak město chce dále rozvíjet. Ví, jaký je nedostatek stavebních parcel pro výstavbu 

rodinných domů.  

Materiál podpoří. 

 

Ing. arch. Horký: 

Souhlasí s tím, že stavební úřad jedná procesně, a když žadatel splní, tak stavební úřad schválí. 

Tímto materiálem mají přebírat majetek a měli by se zajímat o to, jak se jim o něj budou starat. Je rád, 

že materiál prošel přes koordinační skupinu a městskou architektku, nicméně jsou další orgány rady, 

ve kterých to nebylo. 

Město má právo se vyjadřovat k tomu, co bude přebírat z pozice samosprávy. 

 

p. Zácha: 

Závazek, který vyplývá z tohoto usnesení je, až bude vybudováno, až bude postaveno. Ve vyjádření je, 

až bude postaven poslední rodinný dům, aby to nebylo tak jak v historii se stávalo, že byl postaven 

první dům v lokalitě pro 30 rodinných domů, město potom převzalo ty komunikace a neslo všechna 

rizika, co se týká možných škod. Až bude postaveno, zkolaudováno, tak teprve město Přerov bude 

přebírat do svého vlastnictví a bude se o komunikace starat tak, jak v jiných lokalitách. 

Je schválen záměr na převzetí veřejných komunikací v areálu bývalých kasáren, byli několikrát 

majitelem žádáni, aby tento záměr naplnili, ale odbor majetku si stojí za svým prvotním vyjádřením, 

které předkládal před několika lety, dokud nebude veřejné osvětlení a komunikace ve stavu, kdy bude 

chtít město převzít, tak to nepřevezme.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2483/24/3/2022 Smlouva o přeložkách účelových komunikací  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. ruší své usnesení č. 580/15/3/2020 přijaté na 15. zasedání dne 19.10.2020. 

 

2. schvaluje uzavření Smlouvy o přeložkách účelových komunikací souvisejících s realizací 

stavby "D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov" mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a statutárním 

městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2484/24/3/2022 Majetkoprávní vypořádání  k nemovitým věcem –  uzavření Smlouvy    

o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, 

bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice do 

vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod části pozemku  p.č. 434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 

cca 49 m2  k.ú. Horní Moštěnice, z vlastnictví společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem 

Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982 do  vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a statutárním městem Přerov. Darovací smlouva bude uzavřena             

za podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to do         

30 dnů ode dne doručení výzvy  k uzavření darovací smlouvy městu Přerovu společností TIRE 

LOGISTICS s.r.o., nejpozději však do 31.12.2023.   

Skutečný rozsah převáděné části pozemku bude upřesněn v darovací smlouvě geometrickým 

plánem potvrzeným příslušným katastrálním úřadem, který nechá na své náklady zpracovat 

společnost TIRE LOGISTICS s.r.o. 

 

2. schvaluje přijetí finančního daru ve výši 600.000,- Kč,  jako účelového příspěvku určeného    

na rekonstrukci  místní komunikace III. třídy situované na pozemku p.č. 456/2 ostatní plocha, 

silnice o celkové výměře 2.323 m2 v k.ú. Lověšice u Přerova ve vlastnictví statutárního města 

Přerova,  poskytnutého společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, 

Anglická 140/20, IČ 05471982. 

 

Nejprve bude uzavřena Smlouva o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Anglická 

140/20, IČ 05471982 a statutárním městem Přerov.  Darovací smlouva bude uzavřena            

za podmínky nabytí vlastnického práva společností TIRE LOGISTICS s.r.o. k  pozemkům p.č. 

434/1 a p.č. 434/2 oba v k.ú. Horní Moštěnice a zároveň získání kladného územního 

rozhodnutí, na jehož základě bude možné realizovat stavbu Logistického centra, a to 

nejpozději do 3 měsíců poté, co bude rekonstrukce místní komunikace III. třídy situované na 

pozemku p.č. 456/2 v k.ú. Lověšice u Přerova zahájena,  a to na základě výzvy k uzavření 

darovací smlouvy učiněné městem Přerovem společnosti TIRE LOGISTICS s.r.o.. 
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3. schvaluje uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního 

záměru mezi statutárním městem Přerov a společností TIRE LOGISTICS s.r.o., se sídlem 

Praha 2 - Vinohrady, Anglická 140/20, IČ 05471982 ve znění dle přílohy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Je vidět, že stavba bude náležet do katastru Horní Moštěnice a řídí se tedy územním plánem Horní 

Moštěnice, nicméně těsně přiléhá ke hřbitovu místní části Lověšice, proto by čekat že v materiálu se 

doví, jak bude hala vypadat, jak se bude chovat ke svému okolí, a především ke hřbitovu, aby byla 

zachovaná kulturnost toho prostředí. 

V materiálu je uvedeno, že firma chce vyjít městu maximálně vstříc, je uvedeno, které věci chtějí 

zainvestovat nad rámec stavby haly, a to naznačuje, že půjde asi o zodpovědného investora, nicméně 

v materiálu chybí celkový situační výkres, podoba haly a její vztah ke hřbitovu. Chybí vyjádření 

místního výboru v Lověšicích, nebylo předloženo ani do komise. Jde o rozsáhlou halu na příjezdu      

do města, tedy by měla být nějaká sadová úprava, která halu bude změkčovat. 

Měla by být zachována pieta toho místa 

Navrhl: 

Materiál odložit a doplnit na příští jednání zastupitelstva města, včetně vyjádření městské 

architektky. 

 

 

Hlasování o návrhu pana Horkého: 15 pro, 4 proti, 14 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara),                  

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování předloženého usnesení: 19 pro, 4 proti, 10 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara),                    

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2485/24/3/2022 Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci 

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

pohledávky na nájemném, zálohách na plnění spojená s užíváním bytu, vyúčtování služeb, soudních 

poplatcích a poplatku a úroku z prodlení k datu 25.04.2022 v částce 69.643,00 Kč za panem J*** 

K***, nar. ***, bývalým nájemcem bytu č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, příslušném k části obce 

Přerov I – Město. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následující dva materiály projednávali ve Finančním výboru. Jednomyslně všechny tři 

materiály podpořili, protože je to jediný možný způsob, jak se s těmi pohledávkami vypořádat, převést 

je na podrozvahový účet. Samozřejmě není vyloučeno, že tito lidé by mohli plnit dobrovolně,             

ale soudní cestou je vyloučeno po nich cokoliv chtít.  

Pohledávka se vede dalších dvacet let a v případě, že pokud by někdo z nich žádal o městský byt, tak 

nezíská statut bezdlužnosti. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2486/24/3/2022 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pohledávky na poplatku a úroku z prodlení spojeném s užíváním bytu v částce 110.459,00 Kč             

za panem K*** S*** nar. ***, bývalým nájemcem bytu č. *** v objektu k bydlení č.p.***, 

příslušném k části obce Přerov I – Město. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

2487/24/3/2022 Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pohledávky na poplatku a úroku z prodlení v částce 60.906,00 Kč za paní M*** M***, nar. ***, 

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

 

 

Hlasování: 26 pro, 4 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 16:51 – 17:08 hodin. 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

2488/24/4/2022 Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 

31.12.2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje roční účetní závěrku statutárního města Přerova 

sestavenou ke dni 31.12.2021, a to  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 

č. 220/2013 Sb., o požadavcích  na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních 

jednotek včetně výsledku hospodaření ve výši 300.084.058,22 Kč a jeho použití na tvorbu kategorie 

výsledek hospodaření předcházejících účetních období. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál projednal jako jeden ze stěžejních materiálů. Všichni členové Finančního 

výboru se vyjadřovali pochvalně k výsledku hospodaření ve výši 300 mil. Kč, ač se jedná o účetní 

výsledek hospodaření, tak je to skvělé číslo, je vyšší než v minulých dvou letech. V této nelehké době 

se patří poděkovat paní náměstkyni a jejímu týmu, jakým způsobem s rozpočtem pracovali. 

Materiál podporuje stejně jako Finanční výbor. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 proti, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2489/24/4/2022 Rozpočtové opatření č. 5 a 6 

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

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následující materiál Finanční výbor jednomyslně doporučil ke schválení. Nenašli žádné 

důvody, proč by tomu tak být nemělo. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Dotaz – na straně 3 je uvedena částka 560.000 Kč na modernizaci městského kamerového dohlížecího 

systému pro městskou policii. Nedokáže vyhodnotit, jestli je to užitečná investice. 

Dotaz – na straně 6 částka 116.300 Kč na organizaci dvou Místních dnů pro klima a energii včetně 

propagace a zajištění publicity. To bude nějaký velký mejdan, slovy pana Dostála? Proč tak velká 

částka? 

Dotaz – na straně 5 částka 3.000.000 Kč na obměnu datových úložišť.  

Na začátku zastupitelstva se schválil záměr zadat veřejnou zakázku na rekonstrukci budovy TGM 16, 

přičemž rozpočet je zatím 305 mil. Kč. K tomu byly vynaloženy další finance na nákup a vynaloží se 

další peníze za vybavení místností, tak by čekal od města určitou snahu označit výdaje na zbytné         

a nezbytné a dělat, pokud možno úspory. 
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Požádal o informace na své dotazy. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Požádal, aby občan nenavazoval na slova pana zastupitele Dostála o mejdanu. 

Rozpočet na kamerový systém – neví, co je nejasné na informaci, že ta částka půjde na rozšíření           

a opravy kamerového systému, který město má. 

 

Ing. Mazochová: 

Odpověď - kamerový systém – požádali o dotaci, mohou získat až 60 %. Strážnici si o kamerový 

systém požádali a skutečně jej potřebují. 

 

Mgr. Karola: 

Odpověď - datové úložiště – bez varování byla vypovězena smlouva o servisní a technické podpoře. 

Jedná se o naprosto klíčovou část systémové počítačové infrastruktury a není možné datová úložiště 

bez servisní podpory provozovat, tak žádají o schválení rozpočtového opatření. Původně byla 

plánovaná výměna datových úložišť na rok 2023, ale byla vypovězena servisní podpora s tím, že dál 

již nejsou schopni zajistit náhradní díly a nemůžou garantovat, že v případě poruchy datová úložiště 

opraví. 

 

Mgr. Kouba: 

Odpověď – kamerový systém spadá do prevence. Každý rok žádají v rámci dotací na Ministerstvo 

vnitra. Loni měli dotaci v plné výši přislíbenou a došlo k modernizaci kamerového systému. V tomto 

pokračují, je to jedna z nejúčinnějších metod prevence. 

Odpověď – Místní dny pro klima a energii – je to podmínkou získání dotace, kterou zastupitelé 

schvalovali. Jde o dny zaměřené na ekologii a prezentaci zelené politiky města. Je hrazeno z 90 %  

dotace.  

 

Ing. Hrabina: 

Dotaz – na straně 16 – převody do rezerv ve výši 281.332,60 Kč. U havárií je uvedena částka 25 mil. 

Kč. Jak se na tu výši došlo? Je to roční průměr? 

Zdůvodnění propadu daňových příjmů 21.213.300 Kč – to se dá asi od něčeho odvodit, ale žádá 

zdůvodnění. 

Akce nad 500 tis. Kč ve výši 26 mil. Kč – na co je tato rezerva? 

Nerozpočtované výdaje ve výši 21 mil. Kč – jaké? 

Když se to sečte, je to 90 mil. Kč do rezerv bez nějakých větších vysvětlení. 

Dotací podporují znovu církev – částka 5.000 Kč na Benefiční Galavečer v kostele v Dubu nad 

Moravou. Církev má být odloučena od státu, mají si své akce hradit sami. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Reakce na dotaz ohledně rezervy – nedochází k navyšování. To, co bylo v rezervě v roce 2021            

se převádí do rozpočtu roku 2022. Jsou to částky ve stejné výši jako byly loni. Převádí se do letošního 

rozpočtu. 

 

Ing. arch. Horký: 

V té rezervě to může jít třeba na TGM 16. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

To bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva města. 

 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – vypracování územní studie sídelní zeleně – poděkoval za to, že se to konečně spouští. Když 

s tím přišel asi před šesti lety, tak s tím byl problém. Mohli 6 let investovat do zeleně z dotací. 

Na straně 12 - Zateplení Sokolovská 2, 4 – mění se okna v rámci toho, že se celé SVJ rozhodlo dům 

zateplit. To je v pořádku. Dotaz – bude SVJ čerpat dotaci a město jako podílník bude mít okna 

levnější. 
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Místní dny pro klima a energii – mohou se přidat a rozdávat předvolební dárečky s nimi? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď - Místní dny pro klima a energii - nevidí důvod, proč by se zastupitelé nemohli zúčastnit této 

akce. 

 

Ing. Mazochová: 

Na všechny akce, které dělají, hledají dotační tituly. 

Odpověď – rezerva rozpočtu ve výši 281.332.600 Kč – je to převod zdrojů rezervy, tedy zůstatku 

z roku 2021 do rozpočtu roku 2022. O tom, na co konkrétně tuto rezervu použijí, budou zastupitelé 

znovu rozhodovat. 

Když je uvedeno 25 mil. Kč na havárie, neví, jaké havárie budou. Je to částka na případné havárie. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď - Zateplení Sokolovská 2, 4 - neví, jestli SVJ bude využívat nějakou dotaci, tam je podíl 

města. Předpokládá, že ve vedení družstva jsou kompetentní lidé, kteří dotace umí čerpat. 

 

p. Pospíšilík: 

Jak jste přišli na částku na havárie ve výši 25 mil. Kč. Je to nějaké procento? Je to historická 

zkušenost? 

 

Ing. Mazochová: 

Již na to odpověděla. Je dobře, že na případné havárie je taková částka. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Je evidentní, že když je to převod z rezervy roku 2021, tak se jedná o historickou zkušenost. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Pane primátore, kde jste vzal legitimaci, mi bránit v tom, aby připomněl nějaký diskusní příspěvek, 

který na zastupitelstvu zazněl? Nechápe to. Nemá na to primátor právo, podle něj. 

Při dotazech na výdaje se nevyjádřil, jestli je považuje za dobré nebo ne. Pouze žádal o vysvětlení. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

V článku 6 jednacího řádu zastupitelstva, bod 1 – „zasedání zastupitelstva zahajuje a řídí primátor, 

případně jiný člen zastupitelstva a dbá, aby mělo pracovní charakter, věcný a důstojný průběh“. 

Pokud na zastupitelstvu někdo označil akci, která má podporovat zeleno-modré myšlení jako nějaký 

mejdan, tak on to vyhodnotil tak, že to není pracovní ani důstojný průběh. Požádal o respektování 

jednacího řádu zastupitelstva i od občanů. 

 

Mgr. Kouba: 

K občanovi - na prevenci se váže i projekt Domovník, je to ze stejného balíčku. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2490/24/4/2022 Rozpočtové opatření č. 7 

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

důvodové zprávy. 
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Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V důvodové zprávě se dočetl, že rozhodnutím vedení města se odkládá akce Rekonstrukce smuteční 

síně na Městském hřbitově a Rekonstrukce atiky, ZŠ Želatovská. Co je rozhodnutí vedení města? Není 

to ustálený pojem v zákonech. Předpokládá, že rozhodne zastupitelstvo, pokud schválí toto rozpočtové 

opatření. 

Z materiálu pochopil, že peníze ze smuteční síně půjdou do rekonstrukcí vybavení škol a kabinetů,       

a že se bude využívat spolufinancování. Dotaz – jak velký podíl vnějších zdrojů se očekává? 

 

Mgr. Kouba: 

Odpovědi – je součástí vedení města.  

Atika ZŠ Želatovská – byla to jedna z investičních akcí, která je v rozpočtu roku 2022, nicméně 

z důvodů hodných zřetele o prázdninách se nestihne udělat, a navíc není v havarijním stavu, proto byl 

rád, že mohl vyvinout iniciativu a byl udělán pasport havarijních stavů mateřských a základních škol, 

které potřebují některé investice realizovat okamžitě.  

Rekonstrukce smuteční síně – domnívá se, že ta akce se nezastavuje, pouze se převádí finance na akci, 

která je potřeba udělat rychleji, a to příprava dokumentace na možnou opravu rekonstrukci učeben       

a kabinetů v rámci ITI projektů 2021 a zastupitelé mají celý seznam nových projektů. Využili 

příležitosti přihlásit se a doufá, že stihnou první výzvu ITI v novém rozpočtovém období na tyto 

projekty. Spolufinancování ITI je 85 %. 

 

Ing. Hrabina: 

Ke smuteční síni – chápe důvody, které pan Kouba řekl. Mrzí ho, že o pozastavení oprav smuteční 

síně se dovídá z rozpočtových opatření. Jinde to nenašel. 

Dotaz – proč nejsou v seznamu všechny školy, proč jsou tam jen některé? 

 

Mgr. Kouba: 

Odpověď – v minulosti Přerov čerpal nejvíce v oblasti školství, tak 7 z 8 základních škol bylo 

podpořeno v rámci ITI. Vyzval ředitele základních škol, aby zpracovali plány pro nové rozpočtovací 

období. Těchto 5 škol je výsledkem toho projektování pro rekonstrukci většinou odborných učeben      

a jsou to i místnosti družin, což dříve nebylo. Není tam ZŠ Želatovská, protože na ni je celý velký 

projekt, který do ITI, jak doufá dostanou, 2021 plus, protože to je jediná škola, kde ITI v minulosti 

neproběhlo. 

Škola Trávník byla rekonstruovaná teď, proto tam není. Ta čerpala ze starého období ve dvojí fázi        

a letošní prázdniny budou ve znamení rekonstrukce základní školy Trávník. 

ZŠ J.A. Komenského – modernizace učebny jsme neobdrželi a v rámci ITI je tam modernizace hřiště, 

projekt, který je podán do zásobníků na rozpočtovací období 2021 plus. 

 

Ing. arch. Horký: 

Dotace ve výši 85 % je smysluplná. Otázkou je, jestli to nemohlo jít z 90 milionů Kč rezervy                

a zároveň by ještě soutěžili smuteční síň. 

Požádal, aby příště informace o 85 % dotace byla uvedena v materiálu. 

 

Ing. Mazochová: 

Smuteční síň – v souvislosti s úspornými covidovými opatřeními vytipovali investice, které se dají 

odložit, schválila je rada. Na zastupitelstvu již o nich v minulosti informovala. Jedna z nich byla 

smuteční síň. Konstatovali, že i když je projektově připravená, není v takovém havarijním stavu, aby ji 

okamžitě udělali. Zbytečně drželi v rozpočtu 37 mil. Kč. Když přišla žádost náměstka pro školství,      

že je možnost čerpat 85 % dotace, tak navrhla, aby to tak udělali a až dotaci dostanou, tak pokud se 

rozhodnou rekonstruovat smuteční síň, tak ty prostředky tam vrátí. 

  

p. Pospíšilík: 

Dotaz – proč se částka 1.400.000 Kč nečerpala z rezervy a brala se ze smuteční síně? 

Na pozitivní zprávy dáváte tiskové zprávy, pozitivně je prezentujete, proč do tiskové zprávy nedáte       

i takovou méně pozitivní informaci? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Paní Mazochová teď řekla, že rada v rámci balíčku úsporných opatření navrhla pozdržet některé 

investiční akce a dala tuto informaci na vědomí zastupitelstvu. Prostředky, které na tuto akci byly 

alokovány tam byly zbytečně a využijí se na rekonstrukci učeben, potom se vrátí zpět do rozpočtu         

a mohou se použít na tuto investiční akci. 

Navrhli zastupitelstvu tento způsob a záleží na něm, zda tento způsob schválí. Může být protinávrh, 

aby se tam prostředky nechaly a vzaly se z rezervy. I toto je možné. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 proti, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2491/24/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol 

Přerov na zhotovení slavnostního praporu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Tělocvičná jednota Sokol 

Přerov, se sídlem Brabansko 566/2, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 61986364                  

na zhotovení slavnostního praporu. 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 

994 938,1 *  + 75,0 995 013,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 5,0 * + 75,0 80,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 163,9 * + 75,0 39 238,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Když se v úvodu zasedání pan primátor ptal na střet zájmů, tak se mu nedařilo přihlásit. Sdělil,            

že v obchodním rejstříku je uvedeno, že je předseda kontrolního orgánu TJ Sokol Přerov, nicméně 
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z této akce mu neplynou žádné výhody či nevýhody mu ani osobě mu blízké, proto se necítí být ve 

střetu zájmů. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil jednomyslně ke schválení. 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

5. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ 

ZAKÁZKY 

2492/24/5/2022 Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel              

v domech Osmek 5, 7“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Zateplení balkonů, 

výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“, dle důvodové zprávy, 

 

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 

995 013,1* + 980,0   995 993,1 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3612 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210628 

 –  Zateplení balkonů, výměna  

 balkonových čel v domech Osmek 5, 7) 

8 700,0 + 980,0 9 680,0 

  

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál doporučil ke schválení, protože v mnoha případech se jedná o havarijní stav, 

tedy schválení zadat veřejnou zakázku je v této situaci jediná logická cesta. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 



34 

 

2493/24/5/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I              

v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

primátora. 

 

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

s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“, dle důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Poděkoval za doplnění koordinačních výkresů. Konstatoval, že materiál nemůže podpořit. Největší 

problém spatřuje v tom, a byl přítomen jednání Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost 

stejně jako pan primátor, kdy řešili dodržování bezpečných odstupů od hrany křižovatky, to jsou ty 

žluté čáry, kde se nemá parkovat a podobně, což na Svépomoci je na denním pořádku a tento projekt 

by to mohl krásně vyřešit tím, že udělá vysunutou chodníkovou plochu, takže by se v tom místě 

nedalo zaparkovat. Ten projekt je absolutně bez ambicí, je to oprava. Zachovává to ten stávající 

problém, který tam mají, a přitom tam budou investovat hezké miliony. Zároveň zůstává urbanisticky 

dost nepochopitelné na pohledové ose z ulice Svépomoc seskupení kontejnerů. 

Kdyby byl projekt trochu ambicióznější, tak by do ulice dokázal dostat několik stromů. Kde je 

strategie modrozeleného Přerova, kdy se snaží dostat modrozelená opatření do všech ulic? 

Pravděpodobně bylo špatné zadání, ale dokud se nestaví, dá se do projektu sáhnout, zařídit změna 

stavby před dokončením, respektive stavební povolení a projekt upravit tak, aby byl soudobý                

a finance, které se do ulice vynaloží, byly smysluplnější než jen oprava ve stávajících obrubách, která 

nevyřeší nic jiného než povrch. 

 

p. Zácha: 

Ten projekt už existuje, není to nový projekt. Sáhli do něho v okamžiku, kdy jsou finanční prostředky. 

Je to poslední ulice v dané lokalitě, která není přefrézovaná. Cesta i chodníky jsou tam v havarijním 

stavu. Nesmírně kvituje, že se oprava konečně provede. 

 

Ing. arch. Horký: 

Je objektivní skutečnost, že komunikace i chodníky jsou tam v hrozném stavu. Projekt je datovaný 

z března 2021, kdy už věděli, co chtějí dělat. Zadání projektu bylo asi špatné. 

Dal protinávrh: 

Zastupitelstvo města Přerova ukládá radě města upravit projektovou dokumentaci 

„Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ dle podnětů z diskuse. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Připadne mu projekt na opravu ulice a chodníků, které jsou v katastrofálním stavu dostatečně 

ambiciózní. 

 

Ing. Navrátil: 

Úsek k základní škole k 13-ti patrovým domům je opravdu v šíleném stavu. Šířkové poměry jsou      

7,5 metru. Neví, co by tam pan Horký chtěl vymýšlet. Myslí si, že je velmi dobře, že se opraví jedna 

z nejhorších ulic v Přerově. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zaujala ho myšlenka, že by se tam budovala modrozelená architektura, protože v ulici je problém 

s parkováním a prostory jsou tam tak extrémně malé, že si nedovede představit, jaká modrozelená 

infrastruktura by se tam dala budovat. Pokud by ještě více zúžili silnici, tak si neumí představit, kde by 

ti lidé parkovali. 

Ano, je to oprava, a je to na místě. 
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Ing. arch. Horký, faktická: 

Nejedná se o modrozelenou architekturu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vystoupení pana Horkého není faktická poznámka. 

 

Mgr. Netopilová: 

Opravu v lokalitě nikdo nezpochybňuje. Hlavním problémem je rutinní řešení a k tomu líbivý 

marketing, napsat či zkopírovat z jiných zdrojů něco, co se dělá jinde, nabídnout to lidem, pak udělat 

akci za drahé peníze a jinak všechno jede podle starých pořádků. Oni si to tak nepředstavují. 

 

MUDr. Slováček: 

Reakce na pana Navaříka – argument s parkováním – parkování je problém v celém Přerově. Blíží       

se konec funkčního období a na jeho začátku zaslechl něco o tom, jak koalice připraví a představí 

koncepci parkování a parkovacích míst v celém městě. Dosud žádnou koncepci neviděl. Opakovaně se 

řešily parkovací domy, kapacita parkování u TGM 16, teď se řeší problém parkování v jiné ulici. 

Čekal, že koncepce parkování bude, a že Přerov posune dál. Zjevně asi ne. 

 

Ing. Navrátil: 

Reakce na paní Netopilovou - ambiciózní projekt Přerova řešili dnes asi hodinu, byl to projekt TGM 

16. Při hlasování se někteří zastupitelé zdrželi. 

Reakce na pana Slováčka – k dopravě se zřizuje pracovní skupina, kdy byli osloveni všichni 

předsedové politických klubů, aby se mohli zúčastnit a o koncepci parkování diskutovat. 

 

MUDr. Slováček: 

Vytvoření pracovní skupiny na konci funkčního období není koncepce parkování ve městě Přerově. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Možná by byla zajímavá odpověď na otázku, proč se některé kluby nechtějí do činnosti pro Přerov 

zapojit a ignorují tu možnost se podílet. Ne všichni se do této činnosti zapojují, ale kritiku zvládají 

všichni. 

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 16 pro, 7 proti, 10 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara),         

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Pan Turanec vznesl námitku na nefunkční hlasovací systém. Pan primátor dal hlasovat znovu               

o protinávrhu pana Horkého: 13 pro, 7 proti, 13 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 21 pro, 2 proti, 10 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2495/24/5/2022 Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 

09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 



36 

 

1. ruší bod 1 usnesení č. 682/17/6/2021, kterým byl schválen původní záměr zadat veřejnou 

zakázku na služby s názvem „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“, dle 

důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na služby s názvem „Servisní podpora produktů 

pořízených v rámci IOP 09“, dle důvodové zprávy, 

 

3. 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 

995 993,1 * + 4 294,5 1 000 287,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

6171 350  Akce nad 500 tis. Kč (č. 3500190 

 –  Pokračování služeb z OIP 09) 

8 833,0 + 4 294,5 13 127,5 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – bude se soutěžit formou jednacího řízení bez uveřejnění a vítězem zakázky bude společnost 

Tesco, s.r.o.? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Bude to otevřené výběrové řízení a budou hledat dodavatele, kteří se přihlásí v otevřené soutěži.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Jde o otevřené výběrové řízení. Myslí si, že by nepostupovali s péčí řádného hospodáře, kdyby nyní od 

těchto produktů ustoupili, protože by je to stálo mnoho úsilí a finančních prostředků opětovně takový 

systém vybudovat a nadále jej rozvíjet. 

Finanční výbor i on materiál podporují. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Do diskuse se hlásí občan.  

Požádal jej, aby se představil a sdělil, jestli je občanem města Přerova. V jednacím řádu není uvedeno, 

že kdo už se jednou představil, tak se již nepředstavuje. Poprosil o dodržování jednacího řádu. 

 

Občan: 

Řekl, že se znovu představí, protože pan Měřínský to potřebuje slyšet. Jmenuje se … 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vyzval občana, aby postupoval v souladu s jednacím řádem. Požádal o neznevažování zastupitelstva. 

V jednacím řádu je napsáno, že občan se představí a sdělí, jestli je občanem města Přerova. Není tam 

napsané, že když už se jednou představil, tak už se představovat nemusí. Mohou se domluvit, že i 

občan bude dodržovat jednací řád. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Sdělil své jméno, že je občanem města Přerova. Na rozdíl od pana primátora jednací řád dodržuje, 

protože se představil. Neví, jestli to primátor již zapomněl. Teď se představil znovu. Myslí si,             

že jednací řád upravuje to, aby se občan představil a neříká, že se musí představovat neustále. 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Požádal občana o dodržování jednacího řádu. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Požádal o sdělení, kde je v jednacím řádu uvedené, že se občan musí představovat neustále                   

a opakovaně. Takové ustanovení tam nenašel. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Odebral panu Čechálovi slovo. 

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Požádal o citaci ustanovení, podle kterého paragrafu se odebírá slovo občanovi. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Občanovi odebral slovo na základě toho, že dle jednacího řádu jednání zastupitelstva zahajuje a řídí 

primátor, který dbá, aby jednání mělo pracovní charakter, věcný a pracovní průběh. Myslí si, že tento 

občan porušuje článek 6, bod 1. Proto mu slovo odebral. 

 

Mgr. Netopilová: 

Sdělila, že je to naprosto nedemokratické a ráda by znala přesné znění článku, kde se praví, že občan, 

který chce hovořit na zastupitelstvu se musí opakovaně představovat. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Článek 7, bod 8 uvádí: „Fyzická osoba uvedená v odst. 3 písm. f) až i) tohoto článku jednacího řádu 

má právo vyjadřovat v souladu s jednacím řádem na zasedání Zastupitelstva svá stanoviska 

k projednávaným věcem. Po udělení slova uvede své jméno a příjmení a prohlásí, že 

a) je státním občanem České republiky, je ve Městě hlášena k trvalému pobytu a dosáhla 

věku 18 let, nebo 

b) dosáhla věku 18 let a na území Města vlastní nemovitost, nebo 

c) jí bylo uděleno čestné občanství Města, nebo 

d) je cizím státním občanem a splňuje podmínky uvedené v § 17 zákona o obcích.  

Pokud tato fyzická osoba požaduje písemnou odpověď, sdělí kontaktní údaj“. 

p. Pospíšilík: 

Pan Čechál se představil, když vystupoval se svým prvním příspěvkem.  

Požádal o hlasování, aby zastupitelé schválili vystoupení občana Martina Čechála k tomuto bodu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nepochybně se pan Čechál představil, pamatuje si to. Nicméně článek 7, bod 8 stanoví, že po udělení 

slova občan uvede své jméno, příjmení a prohlásí, že je občanem města. 

Chce po občanovi, aby dodržoval jednací řád.  

 

Ing. Galeta: 

Pan Čechál by měl říct svůj příspěvek. Nemělo by mu být odňato slovo. Připadá mu, že pan primátor 

má sklony k narcismu. 

Zastupitelé by měli hlasovat o tom, aby pan Čechál mohl vystoupit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Přečetl článek 8, bod 1 j): „předsedající je oprávněn odebrat slovo diskutujícímu, pokud se jeho 

příspěvek netýká projednávaného návrhu, překročí stanovený čas nebo vybočuje-li řečník svým 

vystoupením z mezí slušnosti a ani po upozornění předsedajícím nedojde k nápravě“. 

Opakovaně upozorňoval občana, aby dodržoval jednací řád, proto mu odejmul slovo. Přesně v souladu 

s jednacím řádem, který zastupitelé schválili. Domnívá se, že postupuje přesně v souladu s jednacím 

řádem zastupitelstva. 

 



38 

 

Ing. arch. Horký: 

Domnívá se, že pan primátor postupuje zbytečně formalisticky a že duchem jednacího řádu je něco 

jiného. Požádal písemně o právní názor kancelář primátora. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Právní názor obdrží. 

 

Ing. Navrátil: 

Jednací řád má své opodstatnění a všichni zastupitelé jej odsouhlasili. 

Pokud někdo z občanů zapnul nyní až nyní televizi a začal se dívat na jednání zastupitelstva, tak neví, 

kdo to je a odkud je. 

 

Ing. Vrána: 

Pan primátor přečetl jednací řád, kterým objasnil svůj postup. Jde o jednu větu. „Po udělení slova, 

uvede občan své jméno, zda je občanem města Přerova“. 

Pokud se bude hlasovat o udělení slova občanovi, tak to podpoří. 

 

Mgr. Netopilová: 

Obrátila se na pana primátora, jak to, že nenapomenul pana Vránu, že nemluví věcně, že předjímá. 

Pokud pan primátor opakovaně mluvil o potřebě důstojně vystupovat, tak on sám to porušil právě tím, 

jakým způsobem zasáhl proti občanovi, který se tady představil. Není potřeba se představovat 

desetkrát. Nikde to tak není uvedeno. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nedomnívá se, že by znovu měl číst jednací řád zastupitelstva, kde je uvedeno, jakým způsobem má 

host, který chce vystoupit, předstoupit před zastupitelstvo. 

 

Mgr. Grambličková: 

Veškerá vystoupení pana Čechála byla neoprávněná, protože neuvedl, že dosáhl věku 18 let. 

 

p. Pospíšilík: 

Obec, která má do 50 000 obyvatel, nemůže mít více zastupitelů než 35. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Sdělil, že do diskuse se nikdo další nehlásí. Zastupitelé nebudou hlasovat o možnosti vystoupení 

občana, požádal jej, pokud má zájem vystoupit, aby se představil dle jednacího řádu. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Představil se. Nedovede posoudit, jestli je investice oprávněná. Nechal si věc vysvětlit od vedoucího 

odboru. V projektu IOP jsou trestní stíhání, odsouzení z trestních činů, antimonopolní úřad to řešil. 

Zajímá ho, co asi bude dál, to znamená po třech letech a utracení 3 milionů Kč, jestli znovu budou 

těmto firmám, které byly negativně zataženy do celého projektu, dávat peníze. Pan Lichnovský říkal, 

že je to otevřené řízení. Chce se Přerov odstřihnout od této situace, konstatovat, že věci byly nějak 

využity? Chybí mu vyhodnocení celého projektu, jestli se udělaly jenom věci užitečné za dobré 

peníze, nebo jestli se spustila lavina věcí, do kterých by Přerov jinak neinvestoval nebo investoval 

menší částky. 

Bude město Přerov usilovat o nalezení porotce, který tyto věci posoudí a řekne, jak to vlastně 

s projektem bylo? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Baví se o servisní podpoře produktů, které město Přerov využívá. Město je využívá, to není žádná 

minulost. Využívá se portál úředníka, servis desk, řízení projektů, cestovní příkazy, školení, 

administrativní modul, integrační vazby a jiné. Aby se tyto produkty mohly využívat, tak potřebují 

servisní podporu.  
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Od té doby, co produkty byly nakoupeny, tak se využívají a město v této chvíli soutěží podporu těchto 

produktů. Nakoupení nových produktů, které by nahradily tyto stávající, by bylo několikanásobně 

dražší než prostá podpora produktů, které už byly jednou v rámci dotace zakoupeny. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2496/24/5/2022 Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B., za podmínky 

finančního krytí 

 

2. pověřuje primátora města Ing. Petra Měřínského k podpisu darovací smlouvy dle bodu č. 1 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření rozpočet po úpravě 

 025 Projektové dokumentace 

(investice) 

32 405,1* -10,0 32 395,1 

6171 021 Činnost místní správy 

(úklid TGM 16) 

0,0 +10,0 10,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření 

 

rozpočet po úpravě 

 

 Dotační programy, ostatní dotace 

a dary 

39 238,9* +10,0 39 248,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál jednomyslně podpořil. Je to jediná cesta, jak se s tímto pánem domluvit           

a přiznat mu dar, o který požádal. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

6. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2497/24/6/2022 Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace                

z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022         

v oblasti sportu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč z Dotačního programu B statutárního města 

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

statutárním městem Přerov a žadatelem Tělocvičná jednota Sokol Přerov, Brabansko 566/2, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 61986364, na částečnou úhradu nákladů reprezentace         

v rope skippingu na ME na Slovensku. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.05.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  Dotační program B 414,8 -30,0 384,8 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

0,0 +30,0 30,0 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy                   

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zopakoval to, co již uvedl u bodu 4.4 (2491/24/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro 

Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov na zhotovení slavnostního praporu). Ani v tomto materiálu se necítí 

být ve střetu zájmů. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Dotaz – jde o 5 sportovkyň a 90.000 Kč za jejich účast na Slovensku. Neví, jak dlouho se bude akce 

konat. Přijde mu to nadsazený náklad. Žije se v době, kdy rodiny mají co dělat, aby uhradily základní 

životní výdaje a tady je taková akce za takovou cenu. Nechce zpochybnit případné rozhodnutí              

o podpoře, ale zajímá ho, co je na skákání přes švihadlo tak nákladného. 

 

Mgr. Kouba: 

V položce je startovné, doprava, ubytování. Není v tom jen cestovné na Slovensko a zpět. V žádosti je 

pochopitelně vše uvedeno. Dodá analýzu rozpočtu písemně. 
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Ing. arch. Horký: 

Součástí příloh by měla být žádost. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 proti, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

7. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2498/24/7/2022 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 

2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Dotační program na podporu zdravotních služeb           

v roce 2022 ve znění  

 

varianty I    článku 4 bodu 2 přílohy č. 1  

varianty II článku 4 bodu 2 přílohy č. 1  

 

s tím, že objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2022 na podporu účelu 

stanoveného v tomto dotačním programu činí 200 000 Kč. Dotační program bude vyhlášen za 

předpokladu finančního krytí. 

 

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 

1 000 287,6* + 200,0 1 000 487,6 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) Rozpočet Rozpočtové 

opatření 

Rozpočet po 

úpravě 

3511 620 Všeobecná ambulantní péče 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 39 248,9 + 200,0 39 448,9 

 

3. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy č. 1, Dotační program na podporu 

zdravotních služeb v roce 2022, za těchto podmínek: 

 

• žádosti budou podávány v termínu od 26. 5. 2022 do 1.6. 2022, 

• místem pro podání žádosti o dotaci je podatelna Magistrátu města Přerova, Bratrská 34  
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• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 26. 4. 2022 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí                  

a školství, oddělení sociálních služeb a bydlení, Smetanova 7, 750 02 Přerov. 

 

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

www.prerov.eu. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

Navrhl variantu I. článku 4 bodu 2 přílohy č. 1 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Město Přerov kromě odborných časopisů bude případné zájemce oslovovat přes dva zapsané spolky. 

Jednak jde o spolek Mladí lékaři a spolek Mladí praktici. Nedělají si iluze, že na první inzerát se 

přihlásí 10 praktiků. Je to činnost, která bude nějakou dobu trvat. 

 

Paní Tomaníková: 

Občané města Přerova se na ni obrátili s tím, že je nedostatek stomatologů. 

Navrhla bod 4 usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova doporučuje zabývat se nedostatkem lékařských specialistů – 

pediatrů, stomatologů, eventuelně ortopedů a těm poskytnout finanční podporu na jejich 

činnost. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál diskutovali na Finančním výboru. Podobně jako paní Tomaníková řešili otázku pediatrů, 

stomatologů, kterých je také nedostatek. 

Přiklonili se nakonec v tomto dotačním programu k variantě I. článku 4 bodu 2 přílohy č. 1, i když v té 

chvíli nebyli kategoricky ani pro variantu II. 

Myslí si, že je to určitý pilotní projekt, který pokud se osvědčí, tak by byl pro, aby se rozvíjel. Také 

nedokáže říct, kolik zájemců se o tuto podporu přihlásí, ale pokud to budou alespoň jednotky, tak si 

myslí, že mohou být rádi. 

Pan náměstek bude určitě s alokací pro tento dotační program pro příští roky pracovat, ať již směrem 

nahoru či dolů. 

 

Ing. Galeta: 

Potvrdil pravdivost tvrzení paní Tomaníkové. Stomatologové v Přerově jsou přetíženi.  

Částka 200.000 Kč je o ničem, to nic nevyřeší. Za 360 mil. Kč budou budovat nový úřad, on by ten 

projekt nejraději zrušil a místo nového úřadu by udělal městskou polikliniku. V Přerově chybí 

stomatologická pohotovost. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – co vadilo právníkům magistrátu ohledně toho bodování? To znamená místní části 1 bod, co se 

týče zřízení ordinace, město I.- Přerov 2 body. V komisi navrhovala právě pro Předmostí také 2 body, 

tedy aby bylo začleněno do Přerova I, protože obyvatel je tam několik tisíc, navíc je to spádová oblast 

pro další místní části. 

 

Mgr. Kouba: 

Je tam poloha toho centra, počet obyvatel a dostupnost ostatních místních částí do centra. Předmostí je 

jedno centrum a třeba pro lidi z jiných místních částí je to celým Přerovem na periferii. Baví se             

o dostupnosti. Takový byl výklad, on ho dodržuje a zároveň řekl, že komise navrhovala 2 body.  

Mgr. Netopilová může dát protinávrh stejně jako učinila na komisi a většina komise ji podpořila. 

Dodržel výklad, který dostal a předkládá ho. 

K návrhu paní Tomaníkové – nebude jej moci podpořit, je nicneříkající.  
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Jestli se osvědčí tento podnět a nějaký praktický lékař se ozve, tak mají v plánu nalákat i stomatology   

a ortopedy. Souhlasí s panem Galetou, že je to malá částka, ale nebyli schopni vypsat větší. Jestli to 

bude motivace pro praktika, tak to možná bude i motivace pro odborníka. 

Vytvořit nový program v roce 2023 pro odborníky, kterých je nedostatek, v tom případě by hlasoval. 

Pro návrh paní Tomaníkové nemůže hlasovat, protože to není nic konkrétního. O tom problémů ví, 

chce je podpořit, má to v plánu, ale ten návrh je pro něj zmatečný. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Vysvětlil, jak se otevírá ambulance specialisty. Specialista musí mít atestaci, licenci České lékařské 

komory k samostatnému výkonu své praxe. Následně na kraji žádá o vypsání výběrového řízení, kde 

většinou neuspěje. Pokud vyhraje, tak výhra není nároková na to, aby zdravotní pojišťovna se 

specialistou uzavřela smlouvu. 

Pokud nebude snaha zdravotních pojišťoven navýšit počet specialistů je iluzorní myslet si, že nějaká 

dotace sem specialistu přivede. 

Noví stomatologové nemají zájem o uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami. Praktici získají 

smlouvu poměrně jednoduše. 

 

p. Pospíšilík: 

Reakce na pana Pospíšilíka – myslí si, že by se o to měli pokusit, protože se to podařilo v Předmostí, 

kde mají 2 praktické lékařky. Stomatologa tam mají jednoho, je přetížen, pacienti jezdí do okolních 

měst. 

Myslí si, že dotační program by měl být pro zubaře.  

Pokud něco podpořit, tak stomatologa v Předmostí. 

 

Mgr. Netopilová: 

Důchodový věk praktických lékařů se týká i Předmostí.  

Dala protinávrh: 

Článek 4, tabulka kritéria pro bodové ohodnocení, místo provozování ordinace – místní část 

Předmostí přiřadit k Městu I-Přerov (varianta II článku 4 bodu 2 přílohy č. 1). 

Tím Předmostí získá 2 body.  

 

Primátor Ing. Měřísnký: 

Je tím míněno – v návrhu na usnesení bod 1 – varianta II. článku 4 bodu 2 přílohy č. 1. 

Mgr. Kouba navrhl variantu I. článku 4 bodu 2 přílohy č. 1 

 

Ing. Střelec: 

Také podpořil variantu II. článku 4 bodu 2 přílohy č. 1. 

Předmostí je centrum pro 6 místních částí. 

 

p. Pospíšilík: 

Problém v Předmostí je se stomatology.  

 

MUDr. Slováček: 

Dotační titul je vypsán zpětně s platností od 1.1.2021. Na vývěsce Krajského úřadu Olomouckého 

kraje v současné době není pro město Přerov vypsané žádné výběrové řízení na všeobecného 

praktického lékaře pro dospělé, není tam ani informace o plánovaném uzavření soukromé praxe 

všeobecné praktického lékaře pro dospělé. Je tam pouze, že v březnu 2021 jedna lékařka výběrové 

řízení vyhrála a bylo pojišťovnám doporučeno s touto lékařkou smlouvu uzavřít a tato lékařka už 

funguje od loňského roku. 

Neví, jestli je tento dotační titul se zpětnou platností vypsán cíleně. 

Jestli titul chceme vypsat pouze pro všeobecné praktické lékaře pro dospělé, protože když se udělá 

průzkum v jiné komunitě lidí, tak stomatologů je nedostatek a je u nich ten problém, co zmínil pan 

Kocourek a postupně bude nedostatek i praktických dětských lékařů. 

Neříká, aby se pro materiál nehlasovalo. 
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Ing. arch. Horký: 

Je dotační program cílen na jednu konkrétní osobu? Vnímá to špatně? 

 

Mgr. Kouba: 

Ano. 

 

Mgr. Grambličková: 

Ráda by podpořila myšlenku paní Tomaníkové, ale ono to nejde. To usnesení je nespecifikováno, 

zvláště ta druhá část, kde se hovoří o nějaké dotaci. Muselo by to být upřesněno.  

Souhlasí s tím, co řekl pan Kouba. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Podpořil bodové hodnocení Předmostí za 2 body. 

Dnes lékařská dostupnost je lepší než dříve, ale kritérium na předpokládaný počet budoucích pacientů 

mu přijde nadbytečné, ale když už je dané, tak ho ponechejme. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

V kritériích je také zahájení provozu. Je myšleno na budoucnost. Přihlášky mají být otevřené po dobu 

jednoho kalendářního měsíce.  

Vnímá to jako první vlaštovku podpory města k tomu, aby se otevíraly ordinace. Do budoucna lze 

uvažovat i o rozšíření, třeba větší finanční alokací pro tento dotační program. 

 

Mgr. Kouba: 

Toto je dotační program pro praktické lékaře. V případě, že se osvědčí, tak se zaměří i na odborné 

lékaře, i když je to s nimi složitější, pokud jde o uzavírání smluv. 

Je možné, že se přihlásí více lékařů a budou hodnotit více nabídek. 

Snaží se spojit mladé lékaře se současnými praktiky, kteří ukončují praxi.  

Je to možnost, aby poměr obyvatel na jednoho lékaře byl vyvážený. 

 

Paní Tomaníková: 

Pokud lékař odchází do důchodu a chce prodat ordinaci, nevidí důvod problémů s pojišťovnami. 

 

 

Hlasování o protinávrhu paní Netopilové: 19 pro, 1 proti, 13 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara),       

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o protinávrhu paní Tomaníkové: 16 pro, 17 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara),                 

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o celém usnesení upraveném protinávrhem paní Netopilové: 30 pro, 3 se zdrželi,              

1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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8. RŮZNÉ 

2499/24/8/2022 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské 

policie Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním 

městem Přerov jako dárcem a *** jako obdarovaným na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50.000,-- Kč     

souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, ve znění vnitřního předpisu 

MP 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne 12. 4. 2021 usnesením č. 720/18/9/2021.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 proti, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2500/24/8/2022 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – 

jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu 

zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč  

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru 

– jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města 

Přerova mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a *** jako obdarovanou na poskytnutí 

jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statuárního města Přerov 

ve výši 150 000,-- Kč v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem č. 19/2015 Pravidla 

pro čerpání prostředků Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova a pro poskytování 

příspěvků na stravování členům Zastupitelstva města Přerova, kteří jsou pro výkon dlouhodobě 

uvolněni, z rozpočtu statutárního města Přerova, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2501/24/8/2022 Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty pro rok 2022 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města Přerova 

pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022 

(Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými 

žadateli na uvedené aktivity v uvedené výši: 

 

Pro účel A Programu: 

 Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, IČ: 63701171, Přerov, se sídlem 750 02 Přerov, 

Přerov I-Město, Osmek 367/47, na projekt „Renovace expozice pro pštrosy v rámci naučné stezky, 

znalostí v oblasti EVVO formou akcí cílených na zemědělství pro žáky přerovských a okolních 

MŠ, ZŠ a SŠ a veřejnost“ ve výši 40 000,-- Kč; 

 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 

24, se sídlem 750 02 Přerov 2, Přerov, Bartošova 24, IČ 61985996, na projekt „Školní soutěž         

a zážitková exkurze pro žáky OA Přerov“, ve výši 26 000,-- Kč; 

 Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov, se sídlem 750 02, Přerov, Žižkova 12,           

IČ: 47184469, na projekt „Environmentální vzdělávací aktivity v BIOS ve školním roce 

2022/2023“, ve výši 27 200,-- Kč; 

 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2, se sídlem 750 02 Přerov I-Město, Havlíčkova 

377/2, IČ: 70259925, na projekt „Ekovýuka 13 – Zdroj energie“, ve výši 8 000,-- Kč; 

 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Přerov, se sídlem Jateční 882/26, 1286/29, 

Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00433969, na projekt „Zahrádkáři sobě i městu v roce 2022“, 

ve výši 11 000,-- Kč; 

 

Pro účel B Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí. 7/7, Přerov        

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Ekoporadna ORNIS“, ve výši 50 000,- Kč; 

 

Pro účel C Programu: 

Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace, se sídlem Horní náměstí 7/7, Přerov         

I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 00097969, na aktivitu „Celoroční provoz Záchranné stanice pro živočichy 

ORNIS, Přerov“, ve výši 300 000,-- Kč; 

 

Pro účel D Programu: 

 Predmostenzis, z.s., se sídlem Žernava č. ev. 147, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov,               

IČ: 66743885, na projekt „Podpora biodiverzity Knejzlíkových sadů a přírodní památky 

Popovický kopec“, ve výši 284 375,-- Kč, 

 Naše společná krajina, z.s., se sídlem č.p. 274, 751 11 Pavlovice u Přerova, IČ: 26550997,           

na projekt „Zvýšení biodiverzity v lokalitě Přerov-Hvězdárna – 4. etapa“, ve výši 34 000,-- Kč. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2502/24/8/2022 Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb 

na území města Přerova pro rok 2022 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci Programu statutárního města 

Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města 

Přerova pro rok 2022 (Program) poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace s níže uvedenými žadateli v uvedené výši 

  

 ****** na výměnu oken a balkonových dveří ve II:NP za nová dřevěná stejného členění jako 

původní na objektu č.p. 2198, ulice Svisle č.o. 15, Přerov, na pozemku par.č. 1914/1 v k.ú. Přerov, 

ve výši 34 000,-- Kč; 

 ****** na opravu fasády objektu č.p. 6, Horní náměstí č.o. 6, Přerov, pozemek p. č. 265 v k. ú. 

Přerov, ve výši 55 700,-- Kč; 

 ****** na odstranění staré omítky – obnovu fasády, montáž a nátěry okapů a rýn na domě čp. 

468, Pod valy 11, Přerov, pozemek p. č. 368 v k. ú. Přerov, ve výši 54 300,-- Kč; 

 ****** na vyspravení prasklin ve fasádě a obnovu fasády objektu č.p. 217, Wilsonova ulice č.o. 7, 

Přerov, pozemek par.č. 293 v k.ú. Přerov, ve výši 68 000,-- Kč; 

 ****** na opravu hydroizolace střešního pláště objektu č.p. 2384, Macharova ulice č.o. 39, 

Přerov, pozemek par.č. 1792 v k.ú. Přerov, ve výši 38 000,-- Kč. 

  

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzoru, který je přílohou Programu.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2503/24/8/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku v souvislosti s hlukem 

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

 

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

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Grambličková: 

Zatím se vyhláška až tak nedodržuje, co se týká využívání hlučných strojů v neděli odpoledne. 

V článku 5 je používání pyrotechnických výrobků omezeno do 23:00 hodin. Navrhla omezení této 

doby na 22:00 hodin. 

Noční klid začíná také ve 22:00 hodin. 

 

p. Pospíšilík: 

Když v létě probíhá nějaká oslava, tak je to neskutečně krátký čas. Klidně by v létě posunul oslavy     

do 02:00 hodin. Svobodný život, který tady dříve býval je omezován. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Osobně vůbec nevidí důvod, proč používat pyrotechniku. 
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Ta 23:00 hodina je logická právě z toho důvodu, že je v létě déle světlo a domnívá se, že je to doba 

dostačující. 

 

Ing. Střelec: 

Vyhláška je jedna věc a její dodržování je věc jiná.  

 

p. Pospíšilík: 

K panu Navaříkovi - od ODS omezování užívání alkoholu a omezování práv je nemístné. 

 

Mgr. Grambličková: 

Svůj návrh stáhla, protože vidí, že nemá šanci na úspěch. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Reakce na pana Pospíšilíka – nic takového neřekl a ani to neříká. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2504/24/8/2022 Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Horký, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání stanovuje nepřijalo návrh usnesení stanovit v souladu       

s § 67 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů 

Zastupitelstva města Přerova na volební období 2022 - 2026 na 29. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Vrána: 

Jeho podporu tento návrh mít nebude. S panem Horkým se o tom bavil, nebude překvapen, že to 

nepodpoří. Dle zákona má Přerov nárok mít od 15 do 35 zastupitelů. V Přerově ubývá počet obyvatel, 

ale nemyslí si, že by se měl snížit počet zastupitelů. Finanční efekt je marginální. Méně občanů by 

mělo možnost se stát zastupiteli a spolurozhodovat o dění ve městě.  

Nevidí důvod ke snižování počtu zastupitelů.  

Nepodpoří tajnou volbu. 

Návrh může poškodit větší politické subjekty, v přepočtu mohou přijít o nějaké zastupitele. 

Blíží se komunální volby a některé menší subjekty mají problém sestavit kandidátku s 35 lidmi. Z toho 

pohledu se návrh může jevit jako účelový. 

 

JUDr. Žamboch: 

Podpořil Ing. Vránu. 

Navrhl hlasovat aklamací. 

 

Ing. Střelec: 

Není pro tajné hlasování. 

Materiál vnímá jako kontraverzní a některým zastupitelům bude připadat populistický před volbami, 

ale on si nemyslí, že je populistický. 

Dělal si průzkum - seznam statutárních měst, počet obyvatel a počet členů zastupitelstva. Vyhledal si 9 

měst do 70 tisíc obyvatel. Devět měst má 509 000 obyvatel a 333 zastupitelů. Je to koeficient 1 528 

obyvatel na 1 zastupitele. Když podělí město Přerov tímto koeficientem, tak vychází 27,8 zastupitele. 

Dle jeho názoru to není snižování zastupitelské demokracie.  
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Dal protinávrh: 

Počet zastupitelů ve městě Přerově stanovit na 27. 

 

Ing. arch. Horký: 

Ve volbách rozhodnout voliči, komu dají kolik hlasů.  

Jde mu o přiměřenost toho, aby se netvářili jako papaláši, kteří nereflektují stav města.  

Drží se svého návrhu.  

 

p. Zácha: 

Hovoří za ODS. Řídí se kolegy ze statutárního města Prostějova. Nebojí se hlasovat aklamací.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Před čtyřmi lety, když ještě nebyl zastupitelem, tak se k tomu vyjadřoval, protože ten návrh byl 

analogický. Jeho názor se od té doby nezměnil.  

Zatím neslyšel, čemu vadí 35 zastupitelů. Proč vadí, že je zastoupených víc občanů ve vedení města? 

Rozpočet města na tento rok je 971 mil. Kč a úsporu by to v ročním rozpočtu dělalo něco přes          

100 tisíc Kč, to snížení o 6 zastupitelů. Finanční úspora jako argument nemůže obstát.  

Požádal o vysvětlení, proč je špatně, když je více zastupitelů. 

 

Ing. arch. Horký: 

Citoval pana Navaříka, co řekl na jednom z dřívějších zastupitelstev: „Ono je vlastně jedno, co je 

napsané v důvodové zprávě“. Je to evidentně pravda, protože v důvodové zprávě uvedl data z úřadu, 

kdy 6 zastupitelů za rok ušetří 190.000 Kč, což je dvojnásobek, než uvedl pan Navařík.  

Nikdo neargumentoval ekonomickým hlediskem.  

Je pravda, že v rozpočtu města Přerova nejde o tak významnou částku, i když se někdy                        

na zastupitelstvu přou o částky menší. 

Nikdo neříká, že 35 zastupitelů je špatně. On tvrdí, že 29 zastupitelů je lépe.  

 

Ing. Navrátil: 

Kojetín má 21 zastupitelů, Hranice mají 23 zastupitelů, Prostějov má 35 zastupitelů.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Omluvil se panu Horkému, který měl pravdu s výší roční úspory. On to počítal v čistém přijmu a ne      

v nákladech. 

Pořád se nedozvěděl, proč je špatně 35 zastupitelů a proč je lepší, když je jich 29. 

 

 

Hlasování návrhu pana Střelce (27 zastupitelů): 10 pro, 18 proti, 5 se zdrželo, 1 omluven (p. 

Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování návrhu pana Žambocha (hlasování aklamací): 21 pro, 1 proti, 11 se zdrželo, 1 omluven 

(p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování předloženého návrhu na usnesení aklamací: 9 pro, 19 proti, 5 se zdrželo, 1 omluven (p. 

Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2507/24/8/2022 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů           

ve věcech, které nebyly předmětem programu 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

 Byl by rád, kdyby se zastupitelé v myšlenkách přenesli do Blahoslavovy ulice, kde sídlí část 

magistrátu. Ulice má chodník na každé straně, je tam parkování, komunikace a krásné vzrostlé 

stromy. Ulice je poměrně úzká. Představte si ulici Svépomoc I. Možná by něco podobného šlo 

aplikovat i tam a nemusely by ty stromy být tak daleko. Naráží na to, že někteří zastupitelé si 

neuměli představit, jak by ta ulice mohla vypadat, tak tady je názorný příklad.  

Vzhledem k tomu, že ten projekt je v rozporu se strategickými dokumenty, a sice s plánem 

udržitelné mobility, protože neřeší bezpečnost v křižovatkách a s adaptační strategií na změnu 

klimatu, dal návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova, aby u každého 

předloženého materiálu k záměru stavebních či projekčních prací vyhodnotila a předložila 

zastupitelstvu města soulad se schválenými strategickými dokumenty. 

 

p. Zácha: 

Rozdíl mezi Blahoslavovou ulicí a Svépomocí je v tom, že Blahoslavova je jednosměrná a Svépomoc 

obousměrná. Tolik k šířkovým poměrům. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Další věc se týká rozvoje města. Jde o City Deal. V současné době probíhá projednávání 

změny nového stavebního zákona. Momentálně pouze hlavní město Praha má právo vydávat 

vlastní stavební předpisy a mít specifické podmínky s ohledem na prostředí, ve kterém je. 

V původním návrhu stavebního zákona byla ještě Ostrava a Brno.  

Navrhl usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá primátorovi města na jednání Komory 

statutárních měst podpořit iniciativu City Deal, která má zajistit obcím možnost pořizovat své 

vlastní stavební předpisy. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Tato iniciativa v rámci Komory statutárních měst existuje právě v rámci toho, jak byl přijímán nový 

stavební zákon. Je podpora všech primátorů, aby tato iniciativa byla vládou schválena. 

Myslí si, že tento návrh na usnesení je nadbytečný, protože on to podporuje, stejně jako naprostá 

většina komory. Na komoře to bude podporovat a sám za sebe to podporuje. 

 

Ing. Střelec: 

Nemá v návrhu pana Horkého být uvedeno statutárním městům? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Ano, je míněno statutárním městům. Ne obcím.  

 

Ing. arch. Horký: 

Poděkoval za opravu usnesení. 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

 Dostal informaci ohledně mistrovství Evropy v rope skippingu na Slovensku. Akce se koná 

týden. Jde o ubytování na 8 nocí, startovné, ubytování a stravu.  

 

 

 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

 Otevřel ekologickou záležitost. V posledních dnech, týdnech a měsících padla na území města 

Přerova spousta stromů. Padlo 6 lip na Horním náměstí, alej Na hrázi. Je označena ke kácení 

řada stromů v Michalově a jinde. Začne Přerov naplňovat heslo, za jeden velký strom sto 

malých do školky? Nebo alespoň deset? Zajímá ho mínění pana primátora a radních, jak to 

s vysazováním bude a zda podporují masivnější výsadbu stromů.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Za všechny vykácené stromy je předepsaná náhradní výsadba. 

 

 

 

 

Ing. Galeta: 

 Občané Přerova byli vylekaní informací, že v Přerově hrozí vybudování základny NATO       

na letišti. V tom případě by se mohli stát cílem nějakého taktického jaderného útoku. Nelíbí   

se mu neopatrné vyjadřování názorů některých politiků. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Neví, o jakých názorech pan Galeta mluví. Podle jeho informací se nikdo z vedení města k základnám 

na přerovském letišti nevyjadřoval.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Požádal pana Galetu, aby nešířil poplašné zprávy o tom, že město Přerov by mělo být cílem jaderného 

útoku. Takové úvahy jsou mimo realitu. Všemi médii proběhla zpráva, že to byl ojedinělý názor, 

jednoho konkrétního politika. Neděsme občany, a naopak je uklidňujme, že nic takového se tady 

neděje. 

 

p. Zácha: 

Netají se tím, že ho nesmírně mrzí, že vrtulníky jsou z Bochoře pryč.  

Nikdo z vedení města Přerova nebyl nikým s tímto osloven a o ničem takovém se nejednalo. 

 

Ing. Střelec: 

Informace k veřejné zeleni – za I. čtvrtletí 2022 se vysadilo o 250 stromů více než v I. čtvrtletí roku 

2021. Je závazek za jeden pokácený strom vysadit tři stromy. To se týká i parku Michalov, kde 

proběhla oprava pískových cest, ale i výsadba zeleného pláště. 

 

Ing. arch. Horký: 

Nejde jen o výsadbu nových stromů, ale také je nutné se o ně starat po celou dobu, provádět výchovné 

řezy. Je nutné posílení kvality péče o vysazené stromy. 

 

p. Pospíšilík: 

Stromy v městském prostředí stárnou daleko rychleji. Stromů se sází výrazně více než se jich kácí.  

 

p. Zácha: 

Na minulém zasedání zastupitelstva seznámil se situací výsadby v Michalově.  
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ŘSD chce po městu určit pozemky pro náhradní výsadbu za dálnici D1, úsek 0136. Dokonce chvíli 

bylo ve hře, že by se výsadba dělala i mimo katastr města. Pozemky mají nachystané a na odboru 

majetku pracují na dalších lokalitách, ve které budou provádět náhradní výsadbu. 

Následná péče o nové stromy probíhá ve spolupráci s technickými službami a firmou Konvička, jak je 

v jejich silách a finančních možnostech. 

 

Ing. Střelec: 

Při každé náhradní a nové výsadbě se automaticky soutěží 5-ti letá péče. Pokud strom uhyne, je 

automaticky náhrada. Péče o zeleň se za poslední roky podstatně zlepšila. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Pochvala za zavedení možnosti on-line platby poplatku za odpady a dalších. 

 

 

 

 

p. Zácha: 

 informace  - hotelový dům Strojař - byl zpracován znalecký posudek. Částka v současných 

cenách 46.927.490 Kč.  

 informace - dostali zadání zpracovat odhad nákladů za zprovoznění Strojaře na ubytování 

uprchlíků. Nejzákladnější investiční náklady na opravu objektu odbornou firmou byly 

vyčísleny na 104.597.352 Kč včetně DPH. To není kompletní rekonstrukce domu na byty, 

jsou v tom zkalkulovány nejzákladnější opravy. U bytových jednotek, to znamená 80 bytů        

1 + kk částka téměř 14 milionů Kč, 64 bytů 2 + kk za 16,5 mil. Kč. Společné prostory, 

výměna oken, předpokládaný odhad na elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace, odhad na 

oprava vytápění a vedlejší náklady jsou v součtu 104 mil. Kč. Tyto částky jsou za ty 

nejnutnější práce a opravy, aby mohlo být zprovozněno na ubytovnu.  

 

 

 

 

 Hlasování o návrhu pana Horkého (City Deal): 26 pro, 7 se zdrželo, 1 omluven (p. Kočara),             

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

2505/24/8/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá primátorovi města na jednání Komory statutárních 

měst podpořit iniciativu City Deal, která má zajistit obcím statutárním městům možnost pořizovat 

své vlastní stavební předpisy. 

 

 

 

 

 Hlasování o návrhu pana Horkého (vyhodnocení strategických dokumentů): 13 pro, 20 se 

zdrželo, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

2506/24/8/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

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

Přerova, aby u každého předloženého materiálu k záměru stavebních či projekčních prací vyhodnotila                

a předložila zastupitelstvu města soulad se schválenými strategickými dokumenty. 
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2507/24/8/2022 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 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (p. Kočara), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

9. ZÁVĚR 
 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 24. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 25. dubna 2022 

v 19:45 hodin. 

 

 

 

V Přerově dne 25. dubna 2022 

 

 

 

 

                            Ing. Petr Měřínský 

primátor statutárního města Přerova 

 

 

                          Michal Zácha 

         člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   JUDr. Zdeněk Žamboch 

 člen Zastupitelstva města Přerova 

  

 


