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Z Á P I S 

z 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 13. června 2022 

 

 

 
PROGRAM: 

 
 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Návrh navýšení částky pro místní výbory na 2.000 Kč/občana/rok  Ing. Střelec 

2.2 Informace o činnosti Rady města Přerova od  24. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 
2175/17, č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům 
č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 
3346/12 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) 

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v 
k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 
pozemku p.č. 717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. 
Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle 
ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 
Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, 
vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

3.3.1 Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. 
Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s 
majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 
statutárního města Přerova  

p. Zácha 

3.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. 
Čekyně 

p. Zácha 
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3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 
6590/54 a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností 
(dluhu) povinným z předkupního práva. 

p. Zácha 

3.6.2 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 
podpory pro rok 2022 

p. Zácha 

4. Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za 
rok 2021 

Ing. Mazochová 

5. Finanční záležitosti  

5.1 Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 - dodatek Ing. Mazochová 

5.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 
jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na 
oslavy výročí založení sboru 

Ing. Mazochová 

5.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, 
z. s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí 
veslování v Přerově 

Ing. Mazochová 

5.4 Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 
na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance 
World Cup 

Ing. Mazochová 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 
bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení 
záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření 

Ing. Mazochová 

6.3 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 
prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání 
veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

7. Školské záležitosti  

7.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ 
PŘEROV z. s. 

Mgr. Kouba 

7.2 Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z.s. Mgr. Kouba 

8. Sociální záležitosti  

8.1 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v 
Přerově 

Mgr. Kouba 

9. Různé  

9.1 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 
střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

primátor 

9.2 Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK CZ 
s. r. o. 

primátor 

9.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku v souvislosti s hlukem  

primátor 

9.4 Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. 
.../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 
udělování označení "Čestný hrob" 

primátor 

9.5 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 
„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 
vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního 
předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 

primátor 

9.6 Doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na 
nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově 

p. Ondrůj 

9.7 Předložení a podání písemné informace o možnosti úkrytu občanů v 
případě válečného konfliktu 

JUDr. Žamboch 



3 

 

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

primátor 

10. Závěr zasedání primátor 
 

 

Přítomni:       
 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Měřínský    primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

 

Omluveni:        PhDr. Jiří Lapáček 

      Petr Turanec 

 

Neomluven:     Ing. Michal Symerský 

       

       

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

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

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

a ve smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

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

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

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

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

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

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

vztahu k dnes projednávaným věcem – není takový zastupitel. 

 

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

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

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

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  
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Z jednání se omluvili PhDr. Jiří Lapáček a p. Petr Turanec, později se dostaví Mgr. Věra Vránová, 

PhD, neomluven byl Ing. Michal Symerský, tzn., že je přítomno31 zastupitelů, což je nadpoloviční 

většina, a proto je zastupitelstvo schopno se právoplatně usnášet. 

 

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 25. dubna 2022 je ověřený a vyložený u 

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 25. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání 

bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 3.6.2022. 

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

 

Zeptal se, zda má někdo pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního zasedání 

zastupitelstva. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal doplnit bod programu v návaznosti na usnesení Zastupitelstva města, které uložilo Radě 

města, na každém zasedání zastupitelstva informovat o projektu T.G.M. 16, tedy bod by zněl „Projekt 

rekonstrukce T.G.M. 16“ 

 

primátor Ing. Petr Měřínský 

O této záležitosti bude informovat v bodě „Různé“, proto si nemyslí, že by to měl být samostatný bod, 

ale je to na rozhodnutí zastupitelů. 

Za ověřovatele dnešního zasedání navrhl Ing. Bohumíra Střelce a Ing. Tomáše Přikryla. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se, kam by se ten nový bod měl zařadit. 

 

Ing. arch. Horký 

Mezi investiční záležitosti, což znamená bod 6.4 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého na doplnění programu: 14 pro, 16 se zdrželo,                    

1 nehlasoval, 2 omluveni, 2 nepřítomni  

 

 

2508/25/1/2022 Zahájení, schválení programu 25. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 13. června 2022, 

 

2. schvaluje Ing. Bohumíra Střelce a Ing. Tomáše Přikryla za ověřovatele zápisu 25. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

2509/25/2/2022 Návrh navýšení částky pro místní výbory na 2.000 Kč/občana/rok  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Bohumír Střelec, předseda Výboru pro 

místní části. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  přijímá doporučení Výboru pro místní části schválit s ohledem na inflaci a výrazný nárůst cen 

stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2023 na 2.000 Kč 

na obyvatele, 

 

2.  ukládá Radě města Přerova při přípravě rozpočtu na rok 2023 uvedené doporučení zohlednit. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 05.09.2022 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Materiál podporují, nicméně jej rozšířil o bod 3: ZM ukládá RM upravit podmínky financování 

místních výborů tak, že pro místní část Předmostí bude vyčleněna částka ve výši 700,- Kč           

na obyvatele. 

Chtějí tím trochu narovnat podmínky, samozřejmě si uvědomují, že místní část Předmostí má kolem 

5000 obyvatel, proto nenavrhují částku 2000,-Kč na osobu, ale poněkud nižší. Spousta peněz se tam 

již investovala, nicméně momentálně místní část nedisponuje s žádným rozpočtem. Nepřijde jim to 

rovné, proto tento bod usnesení. 

 

JUDr. Žamboch 

Informoval, že k navrženému bodu programu, jako klub KSČM, dne 3.6. podali návrh jako samostatný 

bod dnešního programu. Byl však upřednostněn návrh Ing. Střelce. 

Místní výbory především používají přidělené finanční prostředky na úhradu nákladů, a to zejména za 

stavební materiál a stavební práce. U tohoto zboží došlo ke značnému nárůstu cen. Proto podali 

protinávrh: ZM ukládá RM předložit aktualizovaný materiál o navýšení částky pro místní 

výbory z částky 1.700,-Kč o faktickou inflaci na příští zasedání zastupitelstva 5.9.2022. Toto 

navýšení zohlednit při přípravě rozpočtu na r. 2023. 

Navýšení částky o 300,-Kč za tři roky u stavebního materiálu vzhledem k inflaci se jim zdá 

podhodnocené. 

 

Ing. Vrána 

Podotknul, že cena příspěvku na obyvatele místní části stále roste od r. 2014. Nejsou to jediné peníze, 

které jdou do místních částí. Je to částka, o které se místní části mohou rozhodovat sami. 

U návrhu p. Horkého se zdrží a bude podporovat navýšení, jak bylo předloženo. 

 

p. Zácha 

Byl u založení finanční podpory místních částí, tenkrát to začínalo na několika stokorunách s tím, že 

se z toho budou financovat kulturní akce a drobné opravy např. nátěry laviček, výměny košů atd. 
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Postupem let se z toho stal investiční fond pro místní části. Jak bylo řečeno, tak do místních částí 

putují i finanční prostředky z rozpočtu města. Byl by velmi rád, kdyby se zamysleli nad tím, že by se 

vrátili k tomu, aby to bylo na financování těch drobných oprav, kulturních akcí a ty velké investiční 

akce nechat tak, aby byly financovány z rozpočtu města. 

 

Ing. arch. Horký 

Návrh na bod 3 ponechá a má za to, podpořit místní samostatnost díky tomu, že obyvatelé, kteří 

v místních částech žijí, ví velice dobře, co by potřebovali více, a co méně, je důležité. 

 

Ing. Střelec 

Jako navrhovatel informoval, že na zasedání Výboru pro místní části dne 19.5. zazněly i vyšší částky. 

Navýšení je nejenom pro místní části, ale i pro město Přerov. Přemýšleli, zda příští rozpočet toto 

navýšení utáhne. Vrátil se krátce k historii, proč toto vzniklo. 

Myslí si, že tento model není úplně optimální, ale je aspoň v něčem pro místní část přínosný. Proto by 

toto navýšení bral jako menší, je to nějakých 17%, ale podporoval by to. 

Vrátil se k návrhu p. Horkého. Místní výbor v Předmostí nemá prostředky ani na kulturu apod., takže 

by z toho bral, ať je tam nějaký limit, ale v investicích je Předmostí bráno jako město Přerov. Bude 

hlasovat o svém předloženém návrh. Navíc místní výbor Předmostí není na vlastní žádost členem 

Výbor pro místní části, z tohoto důvodu to bylo takto p. Dostalem tlumočeno. 

 

Ing. Galeta 

Vyjádřil se k návrhu Ing. arch. Horkého. Je obyvatel Předmostí, a přesto mu tento návrh připadá 

rozumný. Předmostí je pěkně zpravované, většina investic je tam už dotažen do konce. Za většinu 

občanů si troufá říct, že se nepovažují za místní část, ale za obyvatele města Přerova. 

 

Mgr. Netopilová 

Je překvapená, že p. Galeta nepovažuje Předmostí za místní část, dokonce mluví i za jiné občany. 

Sama považuje Předmostí za místní část, která dost nešťastně doplácí na to, že je příliš velká, příliš 

blízko samotnému městu. Zároveň, že je obklopená dopravními tepnami, jak dálnicí, tak železnicí. 

Nemá štěstí také v tom, že místní výbor vystoupil z Výboru pro místní části, což také kritizovala. Do 

Předmostí se skutečně nalily miliony za mnoho let. Nicméně v Předmostí toho mnoho chybí, např. 

park, posezení, psí hřiště, chybí spousta dalších drobnějších investic. Podle ní, by obyvatelé Předmostí 

měli za toto lobovat, zejména by to měl dělat místní výbor, který to nedělá. 

Naopak si myslí, že dát tu částku na hlavu do Předmostí je smysluplné, že Předmostí se svým počtem 

obyvatel, a tím, jak je obklopeno železnicí a dálnicí, že si zaslouží zejména jednak občanskou 

vybavenost a jednak revitalizaci veřejného prostoru. 

 

Ing. T. Dostal 

Je obyvatel Předmostí, ale je i hrdý obyvatel Přerova, jako všichni obyvatelé místních částí. Předmostí 

má spolu s Popovicemi jednu nevýhodu, to, že jsou obklopeni železnicí a dálnicí, tudíž jejich 

rozvojová perspektiva už nulová. Nicméně je tam mnoho dalších ulic např. Kotkova, Janáčkova, 

Teličkova, Tyršova, které dlouhou dobu volají a čekají na obnovu povrchu spojenou s kanalizací… 

Parkovací místa jsou tam velký problém, ale snad se blýská na lepší časy s firmou, která toto 

připravuje. Zrevitalizovali rybník v Hejnici, který se napouští. Vědí o problémech a snaží se hledat 

nějaká řešení, a jsou přístupni návrhům, které kdokoliv podá. 

Částka 700 Kč se mu líbí i nelíbí, samozřejmě jako předseda místní části by chtěl být roven těm 

ostatním místním částem. 

 

Mgr. Netopilová 

Souhlasí s p. Dostalem ve věci oprav komunikací v ulicích Tyršova, Janáčkova a další. Dále ještě 

připomněla cyklostezku „Myší díru“ k Emosu, 
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Ing. Vrána 

Myslí si, že návrh JUDr. Žambocha je velmi podobný s předloženým návrhem, pokud budeme počítat, 

že inflace se pohybuje v rozmezí 16%. Proto se zdrží u návrhu p. Žambocha a bude hlasovat pro 

předložený návrh. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Připomenul investice, které byla provedeny v Předmostí za posledních 20 let.  Bylo zrealizováno 13 

etap revitalizace v částce přes 100 milionů Kč. Na revitalizaci čekají další velká sídliště jako např. 

Dvořákova nebo Budovatelů. 

Myslí si, že by měli respektovat názor předsedů místních částí a tuto částku podpořit. 

Informoval, že cyklostezku tzv. „Myší díru“ za posledních 14 dní poměrně často komunikovali, je tam 

problém s přeložkou ČEZu. Našli tam nějaké řešení, zhruba během příštího týdne bude zbývající část 

vysypána štěrkodrtí a potom se to zaasfaltuje. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Domnívá se, že již odbočili od tématu. Navázal na p. Záchu s tím, že uvedl, že je to nesystémové 

řešení, což také tento názor sdílí. V tuto chvíli se zdrží, protože si myslí, že je to téma pro nadcházející 

období. 

 

Ing. Střelec 

Nesouhlasí s p. Navaříkem, že je to nesystémové. Toto byl návrh jako podklad pro zpracovávání 

rozpočtu, který se začne zpracovávat cca v srpnu, v září. Jestli se s Předmostím bude počítat s částkou 

700,-Kč nebo 300,- Kč nebo na kulturu…, tak by to opravdu nechal až na projednávání rozpočtu 

novým zastupitelům. 

Pořád si také myslí, že to není optimální, ale je to lepší model, než co zde bylo. Zdrží se také při 

hlasování o Předmostí, protože tam by se musel říct na co to je. 

 

p. Ondrůj 

Doplnil ještě p. Netopilovou, že Předmostí není jen sídliště, myslí tím různé vycházkové trasy atd. 

 

MUDr. Slováček 

Souhlasí s návrhem p. Střelce a bude to podporovat. Nechtěl by se vrátit k modelu, který navrhoval p. 

Zácha a p. Navařík. 

 

p. Pospíšilík 

Zopakoval informace týkající se příspěvku pro místní části. 

 

p. Zácha 

Reagoval na p. Slováčka, že není zastáncem toho, aby se zrušil příspěvek do místních částí. Jeho názor 

je konstantní, aby se to nechalo na 1700,-Kč bez ohledu na to, jestli jsou za 3 měsíce volby, protože, 

jak řekl p. Pospíšilík, stejně to navýšení o 300,-Kč nemá šanci zasanovat nárůst cen. Vnitřně se 

nemůže ztotožnit, že z místních částí udělali malé radnice, které si mají šetřit na své investice. To není 

v jejich rozsahu. Není pravdou, že to, co navrhne místní část do registru investic, je cár papíru, který 

se dá do šuplíku. 

Ohrazuje se proti tomu, že by zde s p. Navaříkem říkali, aby se zrušil příspěvek do místní části, aby 

nic neměli. Jen tvrdí, že když se to navýší o 1000,-Kč, tak to není na to, aby místní část si ze svého 

rozpočtu investovala potřebné věci na opravy chodníků, cest, mostků apod. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Upřesnila, proč byla částka pro obyvatele místních částí 3 roky stejná. Zastupitelstvo se rozhodlo a 

zafixovalo ji na 3 roky, i když je varovala, že to není dobrý krok. Ukázalo se, že to nebyl dobrý krok a 

to se ukázalo, když se hledalo úsporné opatření, když začal covid a nevědělo se, co bude. 

Souhlasí s tím, že místní části v této době absolutně nemají žádnou šanci udělat velkou investiční akci. 

Tyto částky by měly sloužit na provozní drobnou údržbu, plus jejich vyžití. Původní částka, se kterou 

začínaly byla 550,-Kč. Chápe, že kvůli inflaci by to mělo být více, ale mělo by to takto dál pokračovat. 



8 

 

Do místních částí za poslední 4 roky zainvestovali, mimo tuto částku na jednoho obyvatele, v řádech 

desítek milionů korun. 

 

p. Pospíšilík 

Požádal, aby všichni tento materiál podpořili, protože místní části mají takto aspoň nějakou jistotu. 

 

Hlasování o protinávrhu JUDr. Žambocha: 4 pro, 5 proti, 22 se zdrželo, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 11 pro, 20 se zdrželo, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 20 pro, 1 proti, 10 se zdrželo, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

 

2510/25/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od  24. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(84. schůze Rady města Přerova konané dne 28.4.2022, 85. schůze Rady města Přerova konané dne 

12.5.2022, 86. schůze Rady města Přerova konané dne 26.5.2022). 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se na usnesení z 28.4.2022, které se týkalo vyhlášení veřejné zakázky na rekonstrukci chodníku 

na ulici Svépomoc 1. V zadávacích podmínkách bylo i kvalifikační kritérium ekonomická způsobilost 

soutěžícího uchazeče, kdy měl předložit alespoň 3 zakázky o výši minimálně 10 milionů Kč. Hodnota 

této zakázky je necelých 9 milionů Kč bez DPH. Dřívější zákon o veřejných zakázkách konstatoval, že 

maximální výše může být 50% plnění zakázky, a tady se chce více než celá hodnota zakázky doložit 

3x. Myslí si, že tato kritéria jsou nepřiměřená k velikosti zakázky a zeptal se, kdo stanovil takovýto 

limit. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nepochybně limit schválila Rada města tím, že schválila zadávací podmínky. Kdo přišel s tímto 

návrhem neumí v této chvíli odpovědět, proto bude odpovězeno písemně. 

 

občan – p. Čechál 

Podal podnět Radě města, aby se zabývala výroky pana primátora v Přerovských listech č. 6 tohoto 

roku týkající se jednacího řadu Zastupitelstva města Přerova. Sdělil, že p. primátor veřejně přiznal, že 

řídí zastupitelstvo podle rok a půl neplatného jednacího řádu. Žádali, aby se k záležitosti, která byla 

řešena na minulém zastupitelstvu vyjádřil právník, ale dostali pouze přípis vedoucí Kanceláře 

primátora Ing. Novotné, která opakovala ustanovení jednacího řádu. Šlo o to, kolikrát se má občan 

představovat během jednání. Žádný z textů nějak implicitně nevyvozuje, že by to mělo být několikrát 

v průběhu jednání. Je tam jasně uvedena priorita v čl. 6 pro pořadí vystupujících a diskutujících na 

jednání. Nikde není stanoveno, že to má udělat po každém udělení slova, naopak jednací řád 

nestanoví, zda to má udělat jednou či několikrát. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nepotřebuje vyjádření právníka, aby mu řekl, co znamená, že někdo řekne své jméno, a že je 

z Přerova. Ani p. Čechál a ani p. Horký nemá právo úkolovat zaměstnance města nějakými věcmi, 

které chce zpracovat, má pouze právo získat informace. 
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Přiznal, že udělal chybu, že v článku uvedl špatné datum, kdy bylo přijato usnesení o jednacím řádu, 

nicméně se řídí posledním schváleným jednacím řádem, nikoliv rok a půl starým jednacím řádem. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Jako předseda Redakční rady uvedl, že se jednalo o tzv. neredigovaný příspěvek, do kterého nikdo 

žádným způsobem nezasahuje ani redakční rada, ani redakce, ani redaktorka. Proto nemají žádný 

způsob se k tomu vyjadřovat. Je to princip těchto příspěvků, které tam může napsat kdokoliv, 

jakýkoliv občan města Přerova i politik atd., není to nijak omezeno a nikdo do toho nezasahuje. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Přednesl závěr z pracovní skupiny „Nová knihovna“, kterou ustanovilo zastupitelstvo. Proběhla 

prezentace. 

 

Ing. arch. Horký 

Poděkoval p. Koubovi za prezentaci. Je rád, že u významných veřejných staveb, kterou knihovna 

bezpochyby je, se stává standardem, minimálně ve města Přerově, že výběr projektanta probíhá 

formou architektonické soutěže, což už se zde snaží 12 let propagovat. Pro formulaci zadání 

v pracovní skupině zároveň doporučoval poznávací pracovní cestu po příkladech zahraničních 

knihoven, aby měli všichni, kdo se bude podílet na tom, jak bude znít zadání soutěže, co vlastně budou 

chtít, aby měli představu, jak to funguje jinde. 

Zeptal se na materiál, který se také projednával 28.4. na Radě města a nakonec byl stažen, jednalo se o 

T.G.M. 16. Myslí si, že by tento materiál měl být vždy doprovázen písemnou předlohou, nikoliv pouze 

rozpravou v bodě „Různé“. Řešilo se navýšení ceny, o kterém se i na minulém zastupitelstvu 

sáhodlouze diskutovalo. Údajně mělo být předloženo nějaké zdůvodnění, požádal, aby ho dostali 

písemně. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Materiál bude předložen a zastupitelé budou informováni. Stažen byl z toho důvodu, že radní chtěli 

několik příloh, které nebyly součástí materiálu. 

 

p. Pospíšilík 

Kdyby se knihovna podařila, tak by to bylo perfektní, ale město má mnoho problémů, které nejsou 

vyřešeny. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Samozřejmě tomu rozumí, nicméně úkol pro pracovní skupinu bylo vybrat místo, takže svůj úkol 

splnili. Maličkou nadějí pro realitu tohoto projektu je výjimečně v tomto rozpočtovém období vypsání 

dotačního programu pro knihovny s nadregionální působností. Takže kdyby se podařilo ideální 

financování 80/20, tak by mohli uvažovat o dostavbě, ale zde se to pohybuje okolo 150-200 milionů 

Kč. Není to žádný reálný odhad, je to jeho odhad. 

 

Mgr. Netopilová 

V poznámce p. Pospíšilíka vycítila nějaké podcenění této stavby. Je ráda, že se to aspoň o krůček 

posunulo dopředu. 

 

p. Pospíšilík 

Odpověděl p. Netopilové – delegovali svého zástupce do pracovní skupiny, protože by knihovnu také 

chtěli. Ale pokud by to stálo v řádech sta milionů korun, tak je to nereálné. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2511/25/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z 

vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 2175/17, 

č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 2175, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. 

Přerov (Malá Trávnická 5) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova -  úplatný převod bytové jednotky č. 2175/17 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6220/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod bytové jednotky č. 2175/18 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 75,20 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7520/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

3. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod bytové jednotky č. 2175/19 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 62,20 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 6220/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

4. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod bytové jednotky č. 2175/20 v 

budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 

zast.pl. a nádvoří v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5) o celkové výměře 70,55 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 2175, příslušném k 

části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 3346/12 

zast. pl. a nádvoří v k.ú. Přerov ve výši id. 7055/133875 z vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2512/25/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v k.ú. 

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

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

(stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci – podílu id. ½ 

pozemku p.č. 106/26 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kozlovice 

u Přerova z vlastnictví pana M***K***, bytem ***, a podílu id. ½ pozemku p.č. 106/26 

ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 35 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

vlastnictví pana L*** M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 106/26 v 

k.ú. Kozlovice u Přerova v podílovém spoluvlastnictví pana M*** K***, bytem ***, k id. ½, 

a pana L*** M***, bytem ***, k id. ½.  

 

Hlasování: 31 pro, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

 

2513/25/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 pozemku p.č. 

717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, 

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

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. 

Kozlovice u Přerova z vlastnictví paní E***y M***, bytem ***4, Přerov IV – Kozlovice, 750 

02 Přerov, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 1/16 

pozemku p.č. 717 a podílu o velikosti id. 1/16 pozemku p.č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u 

Přerova ve vlastnictví paní E*** M***, bytem ***4, Přerov IV – Kozlovice, 750 02 Přerov.  

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2514/25/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města 

Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, vše v 

k.ú. Přerov 

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

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 3344/3 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 402 

m2, části pozemku p.č. 3345/2 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 190 m2 a části pozemku p.č. 

3345/16 (trvalý travní porost) o výměře 76 m2, vše v k.ú. Přerov, které byly zaměřeny geometrickým 

plánem č. 7259-10/2021 ze dne 16.6.2021 a které jsou zastavěny stavbou „HALA NA TK-COURTSOL 

v areálu TK Precheza Přerov - II. etapa, SO 102.2 – Provozní zázemí tenisové haly“, z vlastnictví 

statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví spolku TK PRECHEZA Přerov z.s., IČ 

22826611, se sídlem Kosmákova 3364/55, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, jako kupujícího za kupní 

cenu ve výši 630.990,-Kč, s tím, že pokud bude dodání pozemků podléhat ke dni uzavření kupní 

smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě 

daně. Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a spolkem TK PRECHEZA Přerov z.s. jako budoucím kupujícím. 

Kupní smlouva bude uzavřena na základě písemné výzvy budoucího prodávajícího nebo budoucího 

kupujícího k uzavření kupní smlouvy druhé smluvní straně, kterou bude budoucí prodávající nebo 

budoucí kupující oprávněn učinit nejpozději do 31.5.2023, přičemž kupní smlouva bude uzavřena 

nejpozději do 22.7.2023. 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Grambličková 

Těžko se smiřuje s tím, že se tato záležitost neprojednávala ani v koordinační skupině, ani v Komisi 

pro majetkoprávní záležitosti, s odkazem na časovou tíseň. Když je tam více jak rok na uzavření kupní 

smlouvy, tak by chtěla vysvětli časovou tíseň. 

 

Ing. arch. Horký 

Pokud zanikne právo stavby, tak vlastník pozemku je povinen zaplatit stavebníkovi náhradu, která 

bude činit třetinu hodnoty stavby. Zeptal se, zdali tímto město stavbu získá, protože se stane součástí 

pozemku, tzn., že halu, která stála nějakých 46 milionů Kč, město na ni přispělo 8 milionů Kč, tak 

jestli ji tedy získá za třetinovou cenu. 

Pořád se řeší, kde postavit novou sportovní halu, a zde se nabízí hala za 15 milionů Kč. 

 

p. Zácha 

Omluvil se za komisi a koordinační skupinu, protože dotaz, kdy podepisoval materiál měl stejný. Není 

pravda, že materiály nejsou záměrně předkládány komisi nebo koordinační skupině. Není v tom úmysl 

a požádal vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Dohnala o doplnění materiálu. 

 

Ing. Dohnal – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Vysvětlil, že co se týká práva stavby, tak je uzavřeno na dobu určitou s tím, že bude následovat kupní 

smlouva. Tak, jak se už u hlavní budovy prodlužovali právo stavby, tak předpokládají, pokud by se 

neschválil úplatný převod pozemku, tak by zároveň bylo posunuto právo stavby. 

Pokud by se mělo jít cestou, kterou řekl p. Horký, tak by se jednalo o zhodnocení pozemku a museli 

by se taktéž majetkově vyrovnat. Takže veškeré náklady, které by byly s tou stavbou, tak by musely 

být právně vyrovnány. 

 

p. Ondrůj 

Konstatoval, že by město za dobré peníze získalo novou tenisovou halu. 
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primátor Ing. Měřínský 

Myslí si, že to p. Ondrůj pochopil špatně, protože p. Dohnal říkal, že by město muselo stavebníkovi 

zaplatit zhodnocení pozemku, což je nepochybně ta hala. 

 

Ing. arch. Horký 

Součástí smlouvy je ujednání, že výše náhrady bude třetina hodnoty stavby v době zániku práva 

stavby, což tedy předpokládá, že třetina není celek, je to ve smlouvě. 

 

Občan – p. Čechál 

Zajímalo by ho, jak to tedy je. Město Přerov podle uzavřené smlouvy může v případě, že nebude 

hlasovat pro prodej pozemků investorovi získat stavbu za třetinu ceny, tak proč tedy zastupitelé 

uvažují o podpoření tohoto návrhu, když by na tom město vydělalo. 

Vedoucí odboru majetku řekl, že by se město muselo vyrovnat s investorem, ale současně je uzavřená 

smlouva, která toto vyrovnání řeší. 

 

p. Pospíšilík 

Odpověděl panu občanovi, že je to přeci neetické chování a takto se město nemůže chovat. 

 

p. Zácha 

Navázal na p. Pospíšilíka, že to není správné a je to neetické. Veškeré dotační finanční prostředky 

včetně města Přerov a Olomouckého kraje, které zde byly profinancovány, tak celou dobu podporují 

stavbu haly, následně přístavbu zázemí. 

 

Mgr. Netopilová 

Proti tomu ale stojí to, co zde opakovaně říká p. Horký, který se odvolává na danou smlouvu. Tak proč 

by ta smlouva měla být neetická. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Smlouva neetická není, bylo by neetické chování zastupitelstva, kdyby zneužilo usnesení smlouvy a 

chtělo získat za třetinu ceny halu. 

 

Ing. Dohnal – vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb 

Doplnil, že se musí rozdělit budova hlavní a přístavba, která se nyní řeší. K oběma byla uzavřena 

smlouva s právem stavby po dobu výstavby právě proto, aby nedošlo ke splynutí pozemků a stavby. 

K hlavní stavbě byla zároveň uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní. To znamená, že po 

výstavbě existuje závazek o převodu tohoto pozemku do vlastnictví vlastníka stavby. Tady se pouze 

narovnává přístavba, která je součástí budovy hlavní s tím, že se narovnává pozemek pod touto 

stavbou. Takže by město získalo maximálně přístavbu, což samozřejmě nemůže plnit samostatnou 

funkci a tyto dvě stavby nelze oddělit. Takže existuje závazek smlouvy o smlouvě budoucí k pozemku 

pod budovou hlavní. 

 

p. Pospíšilík 

Vysvětlil p. Netopilové, že to je závazek, pokud by investor neplnil to, co bylo dohodnuto. 

 

občan – p. Čechál 

Reagoval na p. Pospíšilíka, aby nevnímal jeho vystoupení, že něco navrhuje, natož něco neetického. 

Ptal se po vysvětlení a objasnění situace. 

 

Mgr. Grambličková 

Sdělila, že materiál je složitý, a že pro ni je vždycky důležité, jak se k tomu vyjádří zejména 

koordinační skupina i Komise pro majetkové záležitosti. Před několika lety zažila, jako členka Rady 

města, vyšetřování Policií ČR kvůli jednomu hlasování, proto to už nikdy znovu nechce zažít a zdrží 

se tedy hlasování. 

 

Hlasování: 20 pro, 1 proti, 10 se zdrželo, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2515/25/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, 

oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

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

Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453, se 

sídlem CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec, jako kupujícího za celkovou kupní cenu 

ve výši 32.147.000,- Kč (tj. 850,- Kč/m2) 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2), s tím, že pokud 

by převod podléhal ke dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, byla by kupní cena 

navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod měla být nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním 

městem Přerov jako budoucím prodávajícím a společností CTP Invest spol. s r.o. jako 

budoucím kupujícím. Kupní smlouva měla být uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu 

prodávajícímu, kterou měl být budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 

30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 

30 dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení vydaného ve společném územním a 

stavebním řízení, které mělo být vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu 

kupujícímu jako žadateli, o umístění stavby průmyslového parku CTPark Přerov, tj. umístění 

dvou průmyslových hal na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně 

umístění veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, 

která měla zajišťovat veřejně přístupné dopravní napojení průmyslového parku na pozemní 

komunikaci III/01857, umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně 

přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), 

nejpozději však do 3 let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 

 

2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 6505/42 

(orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova 

jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 

11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, jako kupujícího za celkovou 

kupní cenu ve výši 34.038.000,- Kč (tj. 900,- Kč/m2), s tím, že pokud bude převod podléhat ke 

dni uzavření kupní smlouvy dani z přidané hodnoty, bude kupní cena navýšena o daň z 

přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Na převod bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi statutárním městem 

Přerov jako budoucím prodávajícím a společností Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, jako 

budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, 

kterou bude budoucí kupující povinen doručit budoucímu prodávajícímu do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného v územním řízení nebo do 30 dnů ode dne 

nabytí právní moci společného povolení vydaného ve společném územním a stavebním řízení, 

které bude vydáno příslušným stavebním úřadem budoucímu kupujícímu jako žadateli, 

o umístění stavby průmyslového parku, tj umístění výrobní a distribuční haly, včetně veškerého 

napojení na infrastrukturní sítě na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov a 

včetně umístění veřejně přístupné příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. 

Přerov, která bude zajišťovat veřejně přístupné dopravní napojení průmyslového parku na 

pozemní komunikaci III/01857, umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s 

veřejně přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto 

pozemcích), nejpozději však do 3 let od účinnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní. 
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2. schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 3 018 m2 a p.č. 

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

Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, 

IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, jako kupujícího za 

celkovou kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2), která bude navýšena o daň    

z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

Součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího zajistit, že nejpozději do 3 let ode dne 

provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy bude 

příslušným stavebním úřadem vydáno kupujícímu jako žadateli územní rozhodnutí vydané v 

územním řízení nebo společné povolení vydané ve společném územním a stavebním řízení 

o umístění stavby průmyslového parku, tj. umístění výrobní a distribuční haly na pozemcích 

p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně veškerého napojení na infrastrukturní 

sítě na pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov a veřejně přístupné 

příjezdové komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, která bude zajišťovat veřejně 

přístupné dopravní napojení průmyslového parku na pozemní komunikaci III/01857, 

umožňující rovněž přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou 

komunikací (sjezdy ke všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), případně včetně jiného 

vhodného umístění veřejně přístupné komunikace, které navrhne kupující a se kterým vysloví 

prodávající písemný souhlas, v případě, že v průběhu projektové přípravy stavby 

průmyslového parku vyjde najevo, že vybudování přístupové pozemní komunikace mj. na 

pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov není z objektivních důvodů možné (např. z důvodu 

nesouhlasu příslušných orgánů státní správy). Pro případ, že kupující poruší povinnost 

uvedenou v předcházející větě, zaváže se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 

1.000.000,- Kč. 

 

DISKUSE:  

 

p. Zácha – neuvolněný radní 

V pátek byla zaslána zastupitelům aktualizovaná nabídka společnosti CTPark.  

Proto požádal o změnu výše kupní ceny v bodě 1, a to na 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2) 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Podal protinávrh na bod 2: schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 (orná půda) o výměře 

3 018 m2 a p.č. 6505/42 (orná půda) o výměře 34 802 m2, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., 

člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, jako 

kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2), která bude 

navýšena o daň    z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

Součástí kupní smlouvy bude závazek kupujícího zajistit, že nejpozději do 3 let ode dne 

provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě kupní smlouvy bude 

příslušným stavebním úřadem vydáno kupujícímu jako žadateli územní rozhodnutí vydané v 

územním řízení nebo společné povolení vydané ve společném územním a stavebním řízení 

o umístění stavby průmyslového parku, tj. umístění výrobní a distribuční haly na pozemcích p.č. 

6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, včetně veškerého napojení na infrastrukturní sítě na 

pozemcích p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov a veřejně přístupné příjezdové 

komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov, která bude zajišťovat veřejně přístupné 

dopravní napojení průmyslového parku na pozemní komunikaci III/01857, umožňující rovněž 

přístup na všechny pozemky sousedící s veřejně přístupnou příjezdovou komunikací (sjezdy ke 

všem stávajícím bránám na těchto pozemcích), případně včetně jiného vhodného umístění 

veřejně přístupné komunikace, které navrhne kupující a se kterým vysloví prodávající písemný 

souhlas, v případě, že v průběhu projektové přípravy stavby průmyslového parku vyjde najevo, 

že vybudování přístupové pozemní komunikace mj. na pozemku p.č. 6599 v k.ú. Přerov není z 

objektivních důvodů možné (např. z důvodu nesouhlasu příslušných orgánů státní správy). Pro 



16 

 

případ, že kupující poruší povinnost uvedenou v předcházející větě, zaváže se uhradit 

prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

 

Ing. arch. Horký 

V dopise, který jim byl zaslán v pátek, bylo kromě navýšení ceny, také uvedeno, že firma CTP je 

ochotna jít do elektronické aukce nabízet částku po nějaký jejich interní strop, který nesdělili. To 

znamená, že město může získat více finančních prostředků. Podle něj je to rozumná cesta, jako 

správný hospodář by se o to měli pokusit. 

Zároveň ze strategických dokumentů jako je plán udržitelné mobility nebo adaptační strategie na 

změnu klimatu nejde vlastně nic použít do podmínek pro investora. Proto se zeptal, proč má město 

takové dokumenty, když není schopno s nimi pracovat. Myslí si, že by se tedy mohli podívat na nějaké 

mezinárodní systémy hodnocení budov a zavázat budoucí investory, že splní svými budovami nějakou 

udržitelnost. 

Proto navrhl usnesení: ZM po projednání:  

1. ukládá RM připravit elektronickou aukci na úplatný převod pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 

6505/425 oba v k.ú. Přerov,  

2. ukládá RM do podmínek výstavby zahrnout kritéria udržitelnosti budov dle některého 

mezinárodního systému hodnocení udržitelnosti,  

3. ukládá RM tyto podmínky předložit ZM na jeho příštím jednání. 

 

p. Zácha 

Připomenul odstoupení od smlouvy z Panattoni, protože nesplnili nic z toho, co slíbili. Firma 

Accolade vykoupila za desítky milionů pozemky od fyzických osob, které jsou potřeba ke scelení toho 

areálu. 

Stojí před rozhodnutím, zda město prodá pozemky ve svém vlastnictví, na které byl aktualizován 

znalecký posudek ve výši 17 000 800,- Kč. Investor získá 37 820 m2, nebo jestli město prodá 

pozemky firmě, která již prokazatelně do lokality investovala. Pokud by získala tyto pozemky, tak 

ucelí areál, bude tam 55 tisíc m2 a souhlasí s tím, jako CTP, že vybuduje přístupovou komunikaci pro 

průmyslovou zónu. 

Podporuje tu variantu, že konečně po letech by se podařilo lokalitu prodat za několikanásobně vyšší 

cenu než cena znaleckého posudku, a město by tam mělo silného investora, který to, co slíbí, umí 

vybudovat. 

 

Mgr. Grambličková 

Myslí si, že je škoda, že neuvažují o elektronické aukci. Zajímalo by jí, jestli firma Accolade dostala 

informaci o tom, že její konkurent nabízí vyšší částku. Třeba by cenu za pozemky navýšili. 

Myslí si, že by město mohlo získat větší částku, kdyby se tato možnost prodeje pozemků více otevřela. 

 

p. Pospíšilík 

Ceny nemovitostí stále rostou, když by se prodávaly dané pozemky za rok, tak zase na tom může 

město více vydělat. 

Pokud se to dnes neschválí, tak se celá záležitost zase posune do budoucna, může dojít k právním 

sporům a zase se tam nic nebude dít. 

Souhlasí s názorem p. Záchy a podpoří jeho návrh na usnesení. 

 

p. Zácha 

Výběrové řízení na pozemky nevyhlásili. Jsou to opravdu dvě nabídky konkrétních investorů, kteří do 

této lokality chtějí investovat. 

Připomenul, že před rokem CTP zde prezentovali svůj záměr, tak ho prezentovali na celou lokalitu, 

tzn. na celých 55 tisíc m2 s tím, že vykoupí sousední pozemky. 

Pokud se zajímali o reference CTPark nebo Accolade, obě dvě jsou silné společnosti. Při jednom 

jednání posadil obě společnost spolu, aby s nimi projednal určitý kompromis, jestli se umí dohodnout, 

aby jeden ustoupil druhému, tak to se nepovedlo. 

Tak, jak měla možnost odprezentovat svůj projekt společnost CTP, proto jsou zde dnes přítomni 

zástupci Accolade. 
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Mgr. Netopilová 

Myslí si, že když jsou zde dvě firmy, které mají zájem o dané pozemky, tak nic nebrání tomu, aby se 

realizovala elektronická aukce, protože městu to může přinést nějaké peníze navíc. 

Má velmi silný dojem, že p. Zácha jednoznačně velmi upřednostňuje jednu z firem, což není 

v pořádku. 

 

Ing. Vrána 

Je to velmi důležitá záležitost, která má velký význam na rozvoj města Přerova. Když to projednávali 

na Radě města, tak měli vyšší nabídku od firmy Accolade. Z tohoto důvodu rada takto rozhodla. Nyní 

jsou v opačné pozici, ale na druhou stranu by měli brát v potaz i to, jaká je perspektiva rozvoje této 

zóny a výstavby průmyslové zóny. 

Je to velmi složité rozhodování, komu prodat. Pro něj, jako pro zastupitele, je nejen důležitá cena, ale 

je pro něj důležitá také ta perspektiva, kdy a za jakých okolností tam vyroste průmyslová zóna, o 

kterou Přerov dlouhodobě usiluje. 

Požádal, až skončí diskuse, tak by si vzal pauzu a s předsedy politických klubů by si to ještě 

prodiskutovali. 

 

občan – p. Čechál 

Podpořil by návrh p. Horkého, a to elektronickou aukci. Tato aukce může, po nastavení podmínek, být 

během hodiny hotová a ukáže se, kolik prostředků jsou zájemci za ty pozemky ochotni zaplatit. 

 

Ing. arch. Horký 

Minimálně po finanční stránce zde cítí ještě nějaké rezervy. Je zde chuť firem investovat a zároveň 

obě firmy jsou ochotny přistoupit na nějaká kritéria udržitelnosti budov, ale o tom se ještě nebavili. To 

je pro něj, jako pro občana, také důležité. Proč se dělaly strategie modrozelené infrastruktury, když se 

nechtějí. Ve smlouvách není, podchyceno, že to bude zohledněno v projektech budoucích stavebníků, 

proto by se to do těch smluv mělo dát. V materiálu je ale uvedeno, že se z toho nic nelze ve smlouvě 

uplatnit. Lze, ale musí být vůle. Konstatoval, že se zde baví jen o tom, že je to potřeba zastavět co 

nejdřív, a nic jiného město nezajímá. 

V období 2020-2030 je ještě šance zvrátit obyvatelnost země. Proto opět požádal o podporu usnesení 

ve třech bode, a to aukce, podmínky udržitelnosti a předložit tyto podmínky na příštím jednání 

zastupitelstva. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Diskusí se zde predikuje to, na co možná dostanou zastupitelé odpovědi vystoupením zástupců firmy 

Accolade. 

Souhlasí s tím, že je třeba myslet na to, jak se vypořádávat s klimatickou změnou a myslí si, že takto 

renomovaný investor jim odpovědi dá. 

Nesouhlasí s tím, že adaptační strategie na změnu klimatu je nějaký cár papíru. Doufám, že ji 

soukromí investoři budou naplňovat závěry. Dělají to samozřejmě automaticky ze svého popudu, ale 

město jim to může přikázat, aby to vypadalo lépe. 

Nechal by vystoupit firmu Accolade, která odpoví všechny otázky s vývojem, s klimatem, třeba i 

cenou, popřípadě přístupu na nějakou aukci. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Bylo řečeno, že se zde chystá prodej pod cenou, ale v materiálu je uvedena cena znaleckého posudku, 

která je 450,-Kč/m2, ale zde se baví přece o úplně jiných cenách. 

Takže určitě se zde neděje, že by se něco prodávalo pod cenou. 

 

Ing. Střelec 

Sdělil p. Horkému, že chápe body 2 a 3. V elektronické aukci ale může přihazovat někdo – třetí osoba, 

kdo není znám a nevlastní nic. Tato třetí osoba to může nabídnout těm dvěma zájemcům a licitovat o 

ceně. Takže se může stát, že další roky se zde mohou dohadovat o cenu a nebude tu stát zase nic. 

Proto je otázka, jestli neupřednostnit toho, kdo tady opravdu něco postaví. 
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Mgr. Netopilová 

Připomenul p. Koubovi, že i on jmenoval pouze jednu firmu, a to je na pováženou. Zeptala se na 

stanovisko Finančního výboru. Pokud myslí vážně adaptační strategii na změnu klimatu, tak už to zde 

mělo být v tomto materiálu zmíněno, vysvětleno, popsáno. Jednou z nejlepších inspirací je Slavkov u 

Brna, kde pracoval p. architekt Fránek na fantastickém pojetí průmyslové stavby. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla p. Netopilové, že do Finančního výboru jdou materiály, ke kterým dává stanovisko 

ekonomika, a to se zde nestalo, proto to Finanční výbor neprojednával. 

 

občan – p. Kajan 

Je jedním ze spolumajitelů pozemku, který navazuje na městský pozemek, o kterém se zde jedná. 

Nikdo ze zastupitelů se nepodíval, kdo vlastní sousední pozemky, a jakým způsobem jsou tito vlastníci 

blokovaní a omezováni tím, že celou dobu tam nemohou stavět vlastní firmy. Byl by rád, aby zvážili 

tuto skutečnost a konečně vyřešili problém. Developeři blokují jejich stavbu na území města Přerova. 

Sdělil, že nejdříve byl pro CTP, protože byl u všech jednání, dokonce tyto dva developery dostal 

k jednomu stolu. Velmi ho zklamalo, že CTP při posledních jednání o rozdělení pozemku jim hází 

klacky pod nohy. Chtěli stavět i beze těch developerů, chtěli vybudovat i vjezd.  

Ukázal zastupitelům mapu s rozdělením pozemků, na kterém zvýraznil vybudovaný dvoumetrový pás 

od CTP, aby blokoval případného nabyvatele městského pozemku včetně stávajících majitelů 

sousedních pozemků. 

 

JUDr. Lichnovský 

Paní náměstkyně již odpověděla p. Netopilové. Za čtyři roky nemůže být podezírán z toho, že pokud 

materiál šel na FV, že by jej jakkoliv neokomentoval, nebo jej záměrně zamlčel. 

 

p. Zácha 

Konstatoval, že ani před 8 lety, a před rokem, kdy zde CTP prezentovala svůj záměr na 55 tisíc m2, 

jak tam postaví několik hal, tak nikdo nepřišel s návrhem elektronické kauce a ani nebylo vyhlášeno 

výběrové řízení. CTP byl jediný zájemce, zastupitelé schválili záměr konkrétně pro CTP. 

Nemyslí si, jako kolega Horký, že město je výborně dopravně napojeno, protože spousta investorů a 

developerů kvůli chybějící dálnici Přerov odmítli, ať to byl Jaguár nebo Amazon. Jejich podmínkou 

bylo přímé napojení na dálnici D1. 

Podporuje jednoznačně možnost výstavby jak pracovních míst pro občany města a rozvoj podnikání 

na území města Přerova. 

Sdělil, že se na mapu rozdělených pozemků díval a v této záležitosti také hovořil s p. Kajanem. 

 

Procedurální hlasování – udělení slova : 31 pro, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

host – p. Jiří Stránský – zástupce firmy Accolade 

Uvedl prezentaci ve třech částech – představení firmy Accolade, dále informace o udržitelnosti a 

certifikaci průmyslových budov a třetí část vztahující se k lokalitě Staré rybníky – viz zvukový a 

obrazový záznam na webových stránkách města Přerova 

 

Ing. Hrabina 

Zeptal se zástupce f. Accolade, jakou mají představu přístupu k pozemkům. 

 

host – p. Jiří Stránský – zástupce firmy Accolade 

Otázku zodpověděl pro orientaci dle promítnutého snímku s mapou pozemků. 

 

Občan – p. Kajan 

Informoval, že CTP vlastní spolupodílnictví na jejich pozemku 3 přerovských podnikatelů. CTP je 

svým spolupodílnictvím brzdí v tom, kdo bude mít ten městský a nechtějí to spolupodílnictví rozdělit. 

To je celý problém této lokality. 
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Předsedající Ing. Měřínský vyhlásil čtvrthodinovou přestávku, kdy se sešli předsedové 

politických klubů, aby znovu projednali předložené návrhy. 

 

 

 

primátor Ing. Měřínský 

Proběhla porada předsedů klubů, ze které vyplynul nový návrh na usnesení. 

 

p. Zácha 

Není to nový návrh na usnesení. Poděkoval všem předsedům klubů, že jednali věcně a konstruktivně. 

Byla také oslovena společnost Accolade, kteří podali novou nabídku. 

 

host – p. Jiří Stránský – zástupce firmy Accolade 

Sdělil, že dorovnají nabídku CTP tak, aby svůj společný projekt v Přerově dostavěli. 

 

p. Zácha 

Vysvětlil, že všude v návrhu na usnesení bude zapracována cena 39.711.000,- Kč (tj. 1.050,- Kč/m2) 

včetně do protinávrhu p. Kocourka. 

 

Ing. arch. Horký 

Stáhl svůj protinávrh a doufá, že stavby proběhnou ve standardu nejvyšší kategorie. 

 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Mgr. Kocourka, MBA: 30 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni,                  

2 nepřítomni 

 

Hlasování o upraveném návrhu usnesení v bodě 1 a v bodě 2: 29 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 2 

omluveni, 2 nepřítomni 

 

 

2516/25/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí 

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 479/1 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 1350-7/2022 označené jako díl "a" o výměře 123 m2 v k.ú. 

Předmostí z majetku statutárního města Přerova do společného jmění manželů A*** a B*** O***, 

bytem *** za kupní cenu ve výši 172.000,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2517/25/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova 

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

usnesení 

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu svého usnesení č. 2432/23/3/2022 

přijatého na 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 28.2.2022 tak, že nově zní takto: 

 

"Zastupitelstvo města Přerova schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 1261 ostatní plocha o 

výměře 160 m2 a části pozemku p.č. 314/2 zahrada o výměře 13 m2 oba v k.ú. Čekyně dle 

geometrického plánu č. 523-143/2021 označené novým p.č. 1261/2 ostatní plocha o výměře 173 m2 z 

vlastnictví statutárního města Přerova do výlučného vlastnictví *** V***P***, bytem *** za kupní 

cenu 134.940,- Kč - cena v místě a čase obvyklá (dodání pozemku není předmětem DPH) a uzavření 

kupní smlouvy mezi statutárním městem Přerov (jako prodávajícím), *** V*** P***, bytem *** (jako 

kupující) a *** M*** P***, bytem *** (jako vedlejším účastníkem)."  

 

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

 

 

2518/25/3/2022 Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. 

Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit               

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví 

statutárního města Přerova  

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí - pozemků 

p.č. 1885/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 168 m2 a p.č. 1887/2 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 283 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 

s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, 

IČ: 01312774 do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 30 pro, 2 omluveni, 3 nepřítomni 

 

 

2519/25/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov 

K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 
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2. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku 

p.č. 6834/6 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 924 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

Hlasování: 30 pro, 2 omluveni, 3 nepřítomni 

 

2520/25/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod stavby účelové 

komunikace vybudované na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně z vlastnictví stavebníka 

– pana M*** D***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 

1.000,- Kč.  

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem M*** D***, bytem *** (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 komunikace, 

nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

DISKUSE:  

 

Ing. Střelec 

Informoval, že místní výbor souhlasil s tímto materiálem. Vyjádřili se i TSMPr, s.r.o., jeho jménem, 

protože tato komunikace nebude asfaltová, ale bude z recyklátů, takže na této komunikaci nemohou 

provádět zimní údržbu, a nebudou z této komunikace od rodinného domu vyváženy popelnice, proto 

majitel tohoto rodinného domu to bude dávat na stanoviště, které je k tomu běžně určené. 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

 

2521/25/3/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 6590/54 

a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 

povinným z předkupního práva 

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

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

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

pozemku p.č. 6590/47, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1066 m2, k pozemku p.č. 

6590/54, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 449 m2 a k pozemku p.č. 6590/55, zahrada o 

výměře 269 m2, vše v k.ú. Přerov, České republice – příslušnost hospodařit s majetkem státu Státnímu 

pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako osobě povinné z 

předkupního práva. 

 

DISKUSE:  

Ing. arch. Horký 

Podnikání v této lokalitě zde léta blokovala stavební uzávěra, proto se zeptal, zdali je tato stavební 

uzávěra stále platná, a pokud stále je, tak podal podnět Radě města, aby tuto stavební uzávěru zrušila. 

 

Hlasování: 30 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2522/25/3/2022 Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční 

podpory pro rok 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb obecného hospodářského 

zájmu č. MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2020 

uzavřené mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště 

Přerov s.r.o., IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

jako poskytovatelem. 

 

2. schvaluje navýšení finanční podpory pro 2022 za výkon služby obecného hospodářského 

zájmu dle Smlouvy o poskytování služeb obecného hospodářského zájmu č. 

MMPr/SML/0758/2019 ze dne 30.04.2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.05.2020 uzavřené 

mezi statutární městem Přerovem jako objednatelem a společností Sportoviště Přerov s.r.o., 

IČ: 07793863, se sídlem Petřivalského 2885/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako 

poskytovatelem ve výši 3,740 mil. Kč. 

 

3. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

   rozpočet      

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

964 362,5 * + 3 740,0 968 102,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3412 518  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 (Sportoviště Přerov, s. r. o.) 

25 460,0 + 3 740,0 29 200,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

        rozpočet           

po úpravě 

518  Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 

 (Sportoviště Přerov s. r. o.) 

25 460,0 + 3 740,0 29 200,0 

 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor bez připomínek doporučil tento materiál zastupitelstvu ke schválení. Určité finanční 

navýšení už tam bylo obsaženo i v rozpočtu na rok 2022. Vzhledem k těmto bezprecedentním 

nárůstům se s tím nedalo v takovéto výši počítat. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se jednatele společnosti p. Hýzla, jak jednají s dalšími nájemci o navýšení smluv za nájemné. 

Jak vidí výhled na r. 2023. 
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Mgr. Hýzl 

Zimní stadion i plavecký areál jsou velmi energeticky náročné na provoz. I když se v loňském roce 

počítalo v rozpočtu s nárůstem cen, tak dnešní realita se nedala předjímat. Část cen už od ledna 

promítli do zvýšeného vstupného a nájemného všem organizacím, které sportoviště navštěvují. 

Prozatím ještě nezahájili se všemi subjekty, které budou snad ve společnosti v nájmu, jednání. 

Nicméně pokud jim navýší cenu nějakým výrazným způsobem, tak sportovci nebo nájemci jim sníží 

počet hodin, takže je to takové dvousečné. Budou muset najít nějaký koncensus o kolik navýšit a kolik 

jsou návštěvníci a nájemci sportovišť ochotni ještě unést, aby neumazávali pronajaté hodiny. 

 

Ing. arch. Horký 

Byl by rád, kdyby tam byl i proaktivní přístup, např. ve spolupráci s městským energetikem, Zajímalo 

by ho, proč se nezabývat možností vyrábět si vlastní elektřinu, hlavně v létě, když se má chladit velká 

plocha v srpnu. Na rozdíl od jiných fotovoltaických elektráren, kdy jsou školy přes léto prázdné. 

Naopak zde by mu to smysl dávalo. 

Podal podnět zabývat se vybudováním fotovoltaické elektrárny na střechách městských sportovišť, 

tam, kde to bude mít samozřejmě ekonomický smysl. 

 

Mgr. Hýzl 

Aktivně v dnešní době jednají se dvěma společnostmi, které jim pomáhají uspořit ještě tam, kde se 

snad dá. Už i společnost Teplo Přerov a.s. nastavila úsporná opatření na tak vysokou úroveň, že by se 

dalo ještě někde ušetřit, že by v některých hodinách přestali vyrábět nebo chladit led, což nelze. Tři 

čtvrtě roku jednají se společností, která využívá chlazení právě ve vzduchu. Nicméně je to drahé cca 

45 milionů Kč, i když návratnost by byla v řádech pár let. Nyní se hledá financování, aby to co 

nejméně zatížilo jak společnost Sportoviště Přerov, tak město.  

Doplnil, že na velké části plaveckého areálu je fotovoltaika už několik let a kupují zlevněnou energii 

od společnosti Teplo. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Město má energetika, ale pracuje na úřadu i pracovník, který má na starosti SECAP. Jedním z výstupů 

je pasport veřejných městských budov, na kterých by se mohly umístit např. solární panely. 

V hledáčku jsou samozřejmě sportoviště města Přerova. Dále přihlásili sportoviště do systému 

ELENA. Tomuto tématu se určitě věnují a určitě fotovoltaiku a další energetické úspory na městských 

budovách vítají. 

 

Hlasování: 31 pro, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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4. ZÁVĚREČNÝ ÚČET A VÝROČNÍ ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA ZA 

ROK 2021 

 

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

primátora. 

 

 

2523/25/4/2022 Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 

2021 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje  

 

a) Závěrečný účet a výroční zprávu statutárního města Přerova za rok 2021, včetně příloh a 

souhlasí, dle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením roku 2021, a to bez výhrad, 

 

b)       vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtům obcí, 

 

c)    Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků statutárního města Přerova ke dni 

31.12.2021, 

 

2. bere na vědomí rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti statutárního města Přerova a jím 

zřízených příspěvkových organizací ke dni 31.12.2021 dle přílohy č. 13. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Je to jeden ze stěžejních materiálů, který na Finančním výboru probírali. Všichni členové FV ocenili, 

jakým způsobem loňský rok dopadl. Ocenili odvahu paní náměstkyně a odboru ekonomiky stran 

úvěru, který byl vzat za dobrých podmínek v loňské  roce, protože letos by to bylo nerealizovatelné. 

Samozřejmě také ocenili, že všechny městské společnosti skončili v loňském roce v zisku.  

Tento materiál doporučili ke schválení. 

 

Ing. Hrabina 

Měl technickou poznámku k tomu, kdo sestavoval důvodovou zprávu, protože na str. 107 je fotka 

s lahví vodky. Myslí si, že by to v důvodové zprávě města toto nemuselo být. 

 

občan – p. Čechál 

Za občany si posteskl, že je trošku škoda, že loňský rozpočet skončil s přebytkem 261 milionů Kč, 

protože to bylo mnohdy z důvodů, že se řada akcí, které byly naplánovány, prostě nerealizovala, nebo 

nestihla realizovat. Po obrovském vzrůstu cen, které jsou v letošním roce, tak bude všechno dražší. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Když připravovali rozpočet na r. 2021, tak to bylo v posledním čtvrtletí kovidového roku 2020, kdy 

opravdu nevěděli, jaké to bude mít dopady, především do daňových příjmů. Z toho důvodu, 

samozřejmě v oblasti příjmů, zvolili spíš pesimistický přístup. Připomněla, že v oblasti výdajů na 

únorovém zastupitelstvu byl schvalován převod z roku 2021. Jenom v akcích nad 500 tisíc Kč, včetně 

projektů to bylo 523 milionů Kč. Jsou to rozpracované akce, jedinou odloženou akcí je oprava 

smuteční síně. Převod z roku předcházejícího, tzn. z r. 2020/2021 byl obdobný, ale co se týče částek, 

přechod z rozpočtu 2021 do rozpočtu 2022 je téměř o 200 milionů víc. Kromě toho to byly běžné 
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výdaje, které jsou podloženy objednávkami, smlouvami, které nebyly ukončeny, ne všechny smlouvy 

končí 31.12. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

 

 
 

5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

primátora. 

 

2524/25/5/2022 Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 - dodatek 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

Ing. arch. Horký 

Mají se pořizovat za 150 tisíc Kč stojany na kola, pravděpodobně ke školám, nicméně stojany, které 

jsou tam prezentovány značkou výrobce, tak neumožňují zamčení, jak předního kola, tak rámu, což 

není úplně bezpečné. Proto doporučil to přehodnotit tak, aby stojany byly funkční. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se na věci kolem výměny výloh a oken v pasáži, konkrétně Kratochvílova 14, tedy Výstavní 

síň Pasáž – je tam poměrně hodně peněz. Na základě jejího dotazu, jí přišla odpověď z magistrátu, že 

závazné stanovisko k této věci ještě ani nebylo vydáno. Proto se zeptala na podrobnosti, že snad 

proběhla nějaká předběžná konzultace. Zastupitelé o tom nic neví, ale neví, také proč se okna 

například nebudou repasovat, proč se musí vyměnit za tolik peněz, proč ještě není závazné stanovisko, 

když už je to nyní v rozpočtovém opatření ke schválení. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla, že pokud chtějí realizovat, tak finanční prostředky musí být dopředu vyčleněny. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vzhledem k tomu, že není přítomen vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb bude 

odpovězeno písemně. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 4 se zdrželi, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2525/25/5/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou 

jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy 

výročí založení sboru 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravská hasičská 

jednota – hasičský sbor Penčice, se sídlem Rohová 124/1, Přerov XIII - Penčice, 751 27 

Přerov, IČ: 70976619 na částečnou úhradu nákladů na oslavy výročí založení sboru. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

964 102,5 * + 10,0 964 112,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 51,7 * + 10,0 61,7 

* 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 39 803,9 * + 10,0 39 813,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

p. Pospíšilík 

Informoval, že akce byla úspěšná, účast veřejnosti byla vysoká. 

 

JUDr. Lichnovský 

Na Finančním výboru se shodli, že podpořit jakkoli dobrovolné hasiče je chvályhodné. 

 

 

Hlasování: 32 pro,2 omluveni, 1 nepřítomen 
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2526/25/5/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, z. 

s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí 

veslování v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Veslařský klub Přerov, 

z. s., se sídlem Bezručova 770/4, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ: 64601749 na částečné 

pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování v Přerově. Veřejnoprávní smlouva 

o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního 

města Přerova pro rok 2022. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

964 112,5 * + 50,0 964 162,5 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3316 110  Vydavatelská činnost 60,0 + 50,0 110,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 813,9 * + 50,0 39 863,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tento i následující materiál doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

2527/25/5/2022 Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. 

na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance 

World Cup 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Moravský institut 

vzdělávání, o. p. s., se sídlem Sokolská 520/26, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 01705083 

na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na mezinárodní soutěži Dance World Cup. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2.  schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

     Dotační program B 384,8 - 31,0 353,8 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 80,0 + 31,0 111,0 

 

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

dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

Hlasování: 30 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

 

2528/25/6/2022 Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém 

bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

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

s názvem „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“, dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Požádal o sdělení, o které byty se jedná a o adresy těchto bytů, kde bude město investovat. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Odpověděla – na ul. Gen. Štefánika, Fr. Rasche a Jižní čtvrť, je vytipováno 15 bytů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Sdělil, že přesné adresy dostanou. 

 

občan – p. Čechál 

Za tento projekt město pochválil. Zeptal se, protože jsou tam velmi rychlé termíny realizace, jestli si je 

město jisté, že se to stihne, a jaká výše dotace z těch 15 milionů Kč by byla hrazena státem. 
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primátor Ing. Měřínský 

Byty byly vybírány v souladu s odborem majetku, který tyto byty vytipoval. Město udělá maximum 

proto, aby bylo schopno dotaci čerpat a předpokládá, že se to podaří. 

Pokud si pamatuje, tak v dotaci bylo cca 150 tisíc Kč/osoba v bytě, tzn. cca 600 tisíc Kč na byt. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Nejenom Přerov, ale všechny města měla s těmito termíny problémy, proto ministerstvo rozhodlo o 

prodloužení o 3 měsíce. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Informoval, že mu kolega upřesnil, že by to mělo být cca 125 tisíc Kč/osobu, což je cca 500 tisíc Kč 

na jeden byt. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

2529/25/6/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků, 

ul. Pod Valy“, 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 

968 117,5 * + 2 000,0 970 117,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210533 

 – Rekonstrukce chodníků, ul. Pod 

Valy) 

7 100,0 + 2 000,0 9 100,0 

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Je rád, že se tato zakázka konečně dostává k realizaci, byla projektována v r. 2018. Zaznělo zde, že 

dojde k výsadbě dřevin, ale v situačním výkresu nevidí žádnou výsadbu, proto požádal o písemnou 

informaci týkající se typu dřevin, které tam mají být vysazeny. 

 

JUDr. Lichnovský 

Konstatoval, že Finanční výbor materiál projednal, posílení rozpočtu v dnešní době je bohužel logické. 

Je rád, že tento projekt bude realizován, dále že jsou podány žádosti o dotace. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 



30 

 

 

2530/25/6/2022 Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru zadat 

veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby“ dle přílohy č. 1, 

 

2. pověřuje Ing. Hanu Mazochovou k jednání o uzavření právního jednání souvisejícího s 

uzavřením „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání veřejných zakázek na 

telekomunikační služby“ mezi Centrálním zadavatelem a Pověřujícími zadavateli, k jeho 

uzavření a jeho podpisu, 

 

3. schvaluje na základě schválení uzavření „Smlouvy o společnosti pro centralizované zadávání 

veřejných zakázek na telekomunikační služby“, záměr zadat formou centralizovaného zadání 

ve smyslu § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytování hlasových a datových služeb 

prostřednictvím mobilního operátora“, dle důvodové zprávy. 

 

Hlasování: 32 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 
 

7. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

2531/25/7/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ 

PŘEROV z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč spolku PLAVÁNÍ PŘEROV z. s., 

IČ: 09551395, sídlem Č. Drahlovského 2316/18, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov a žadatelem 

na částečnou úhradu nákladů organizace Mistrovství ČR Masters v plavání, a to pod 

podmínkou schválení rozpočtového opatření. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.06.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

968 102,5 * + 15,0 968 117,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální 

dotace) 

30,0 + 15,0 45,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 063,9 * + 15,0 40 078,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Hýzl 

Omluvil se zastupitelům, že na úvod neuvedl, že by případně mohl být ve střetu zájmů, jako člen 

plaveckého oddílu, proto nebude vůbec hlasovat. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tuto dotaci podpořil. Myslí si, že je to smysluplné, obzvláště, když plavání v Přerově 

má takovouto tradici. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 nehlasoval, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

2532/25/7/2022 Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z.s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí mimořádné individuální dotace ve výši 450.000 Kč subjektu FBC 

Přerov, z.s., IČ: 05207916, se sídlem Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, na 

spolufinancování pořízení rozkládacího sportovního povrchu v roce 2022, a to pod podmínkou 

schválení rozpočtového opatření, 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 31.07.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu a závazného ukazatele: 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

6409 219 Ostatní činnosti j.n. (rezerva) 320 839,6 * - 450,0 320 389,6 

3419 610 Ostatní sportovní činnost 

(individuální dotace) 

45,0 * + 450,0 495,0 

* počáteční stavy navazují na jiné návrhy 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 078,9 * + 450,0 40 528,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

DISKUSE:  

p. Pospíšilík 

Hala je plně využita, trénuje se do pozdních hodin. 

 

JUDr. Lichnovský 

Pro Finanční výbor bylo důležité, že ta individuální dotace bude ve prospěch spolku, a ne soukromého 

vlastníka haly. Řešili, proč by město mělo dávat 71 % celkového rozpočtu, ale pokud je dotace ve 

prospěch spolku, který realizuje sportovní využití pro žáky, děti a širokou veřejnost, tak si myslí, že 

jsou to smysluplně vynaložené peníze.  

 

Ing. arch. Horký 

Nabízí se otázka, jestli by nemělo být město vlastníkem té plochy a nepřijmout podporu od dalších 

účastníků tohoto projektu. To by mohlo být zajímavější. 

Dotaz – jsou nějaké nevýhody a vědí o nich? Bude ve smlouvě podchyceno, že tam mohou děti ze 

základní školy U tenisu trénovat, protože zatím je to řečeno, ale když to bude psáno, tak to bude dáno.  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Nevýhody jsou jasné, musí investovat 450.000 Kč z městského rozpočtu. 

Pokud dnes smlouvu schválíme, tak iniciovat trojstranné jednání. Zastupitelé se o tom doví v rámci 

rozšíření a úpravy rozvrhu. Dohoda by měla být již v tomto týdnu, protože na tom závisí rozvrh 

základní školy U tenisu a mateřské školky U tenisu. 

O změně se zastupitelé doví nejpozději v září. 

 

Ing. arch. Horký 

Chtěl by dostat smluvní dokument. 

 

p. Pospíšilík 

Když klub házené měl problémy a nemohl trénovat ve své hale, tak floorbalový klub poskytl svou 

halu. 

 

občan – p. Čechál 

Město má poskytnou 450.000 Kč. Což jsou téměř ¾ všech nákladů. Podlaha ale nebude ve vlastnictví 

města. Ale ve vlastnictví zapsaného spolku. Co ten spolek s podlahou udělá? Dá ji do haly, která patří 

soukromému vlastníku. On čeká, že zvýší nájemné nejen florbalistům, ale všem těm, kteří tam budou. 

Co za to bude mít město Přerov, že přispěje? Zatím je to v rovině příslibů, není jasné, jak budou školy 

využívat sportoviště, po jakou dobu. 
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Chybí mu závazek obdarovávaného vůči městu.  

Město zhodnotí halu cizímu vlastníkovi a nemá protiplnění. 

 

p. Zácha 

Halu prodali, možná s otazníkem a obavou, jak to bude fungovat. Auto moto Jelínek, vše, co slíbil, tak 

drží. Halu se snaží obnovit, dosáhnout na dotační programy. 

Město přišlo s tím, že mu prodlouží tu lhůtu na výpůjčky pozemku, aby dosáhl na dotační titul. 

Město halu nemá, nedokázalo ji postavit. 

Požádal o podporu sportu aspoň touto cestou. 

 

Ing. Vrána 

Podporuje tento materiál. 

Je nutná finanční spoluúčast města.  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Povrch je mobilní, dá se využít třeba na venkovní sportoviště. Nezhodnocuje tu halu. Nájemci je 

jedno, kdo halu využívá, jestli tenisté nebo floorbalisté. Vybírá stále konstantní nájem. Úprava hodin 

je dohoda, je to vstřícný krok vůči floorbalu.  

Nájem se tam bude platit. 

Komise pro školství a sport souhlasila s nákupem tohoto povrchu.  

 

MUDr. Slováček 

Podporovat sportovní aktivitu mládeže je záslužné, je to potřeba.  

 

občan p. Čechál 

Zajímá ho dopad na budoucí hospodaření města – jaká je životnost podlahy, jaké jsou odhadované 

servisní náklady. Bude je platit město, nebo uživatel.  

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Další vícenáklady s plochou nebudou. Bude to vlastnictví FBC, které se o to bude dál starat. Životnost 

podlahy je 20 let. 

 

p. Zácha 

Požádal, aby pokud jsou dotazy k materiálům, aby byly předem zaslány, aby na ně mohli odpovědět 

v kopii všem zastupitelům. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 se zdrželi, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 
 

8. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

2533/25/8/2022 Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství               

v Přerově 

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 zubního lékařství v 

Přerově ve znění dle přílohy č. 1 s tím, že objem finančních prostředků vyčleněných v 
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rozpočtu roku 2022 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 200 000 

Kč. Dotační program bude vyhlášen za podmínky 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 

964 162,5* + 200,00 964 362,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis.Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3512 620 Stomatologická 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 39 863,9* + 200,0 40 063,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3 vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy 1. Dotační program na podporu zubního 

lékařství v Přerově, za těchto podmínek: 

 

• žádosti budou podávány v termínu od 14. 7. 2022 do 29. 7. 2022, 

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

• tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 14. 6. 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:  

 

Ing. Galeta 

Řekl, že 200 tisíc Kč je naprosto nedostačující, proto podal protinávrh na zvýšení dotace na              

1 milion Kč. 

Myslí si, že pokud bude dotace v předložené výši 200 tisíc Kč, tak pochybuje, že se někdo přihlásí. 

 

Ing. arch. Horký 

Milion je super částka pro jednoho zubaře, ale jako jiní podnikatelé, si může vzít půjčku do začátku 

svého podnikání. Zeptal se p. Kouby, zda oslovený krajský úřad vyhlásil výběrové řízení. 

 

p. Pospíšilík 

Zeptal se p. Kouby, jestli bude zohledněna lokalita nebo věkový stav zubního lékaře. V Předmostí je 

zubařka ve vyšším věku a ordinace je těžce přeplněna. Pokud by paní doktorka ukončila svoji praxi, 

tak by to byl velký problém pro tuto spádovou oblast. 

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor materiál projednal a doporučil ke schválení. Parametricky je to obdobné jako dotační 

titul pro obvodní lékaře. 
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p. Tomaníková 

Na poslední zastupitelstvu předkládala návrh na dotaci pro stomatologa i pro dětského lékaře, ale bylo 

to zamítnuto. Zubní pohotovost v Olomouci je přetížena. 

Předložený návrh podpoří. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Dal za pravdu p. Tomaníkové. Krajský úřad už vyhlásil výběrové řízení, je to zveřejněno na webových 

stránkách. Má informace, že je tam jeden přihlášený, ale je tam problém s jazykovou bariérou, takže se 

uvidí, jak na to zareaguje stomatologická komora. 

Co se týká výše, tak zde mohou svézt závod, kdo dá víc. Dvěstě tisíc korun je předjednáno s odborem 

ekonomiky. Pokud je zde návrh na navýšení, tak by se mělo říci i odkud tuto částku vzít. Jestliže chce 

p. Galeta novou částku, tak nikoliv jako protinávrh, ale je potřeba si připravit nový materiál např. na 

příští jednání zastupitelstva po dohodě s odborem ekonomiky. Co se týká Předmostí, tak na str. 7 je 

místní část Přerov I a město II – Předmostí stejná bonifikace, jak pro Předmostí, tak pro Přerov. Je si 

vědomi, že v Předmostí stomatologové nejsou, ale ti nejsou ani v Přerově I. Věkový průměr je 

alarmující, co se týká odcházejících stomatologů z praxe. 

Poděkoval za slova paní Tomaníkové, je to alespoň první pokus, první krok a doufá, že pak bude 

druhý. Mohu se bavit o dalších benefitech, které by mohly nalákat mladé stomatology, ale první krok 

je dotační program. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Doplnil p. náměstka Koubu. Na úřední desce jsou vyhlášena 2 výběrová řízení, jedno z 25.5.2022, je 

to pro obor všeobecné praktické lékařství pro dospělé a pro obor stomatologie, druhé výběrové řízení 

je vyhlášeno na stejné obory od 1.6.2022. 

Minule zde sdělil svou tzv. anabázi jeho ortopedické ambulance se zdravotními pojišťovnami. Musí 

přiznat, že cesta stran uznání zdravotních pojišťoven by měla být pro zubní ambulance a ambulance 

praktického lékaře výrazně jednodušší. 

Paní Tomaníková hovořila o pohotovosti, ale zde se jedná o ambulance, které nenabídnou pohotovost. 

Z pověření pana náměstka Kouby řešil zřízení zubní pohotovosti v Přerově už v září 2020 s předsedou 

olomoucké místní buňky České stomatologické komory. Tam bylo odpovězeno, což může e-maily 

eventuelně dodat, že smluvně je zajištěna v Olomouckém kraji stomatologická pohotovost cestou 

kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie FN Olomouc. Pokud by město Přerov mělo zájem 

provozovat vlastní stomatologickou pohotovost, tak na bedrech města bude kompletní zajištění 

prostorové, materiální i personální. Dokonce i FN Olomouc nyní redukuje pohotovostní péči, protože 

jí bylo zneužíváno. 

 

p. Tomaníková 

Chtěla tím, říct, že kapacita ordinací na pohotovostní službu nestačí, takže by to tam měl kraj rozšířit. 

 

Ing. Galeta 

Bylo zde řečeno, že jeho návrh zde byl „plesknut“ jen tak do prostoru, ale to není jeho starost, aby ty 

miliony sháněl. Jsou zde odpovědní úředníci. Když jsou peníze cca 450 tisíc Kč na nějaký koberec do 

sportovní haly pro cca 300 dětí, tak proč by se nemohl dát milion zubnímu lékaři, který bude pečovat 

např. o tisíc nebo dva tisíce pacientů. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Nikdo zde nerozporuje, aby p. zastupitel zde dal návrh, nicméně je třeba upravit návrh na usnesení tak, 

aby byly v souladu jednotlivé body, a aby rozpočtová opatření dávala smysl. Pokud je to možné, tak 

nepochybně se může tento návrh přijmout. Pokud ho není schopen navrhnout vč. rozpočtového 

opatření, tak by nemohl být přijat bod 2 a zastupitelstvo by muselo rozpočtové opatření schvalovat až 

na příštím jednání zastupitelstva. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Souhlasí s p. Tomaníkovou, že ta pohotovost je poddimenzovaná. Ale není legální a zákonná možnost 

ty stomatology tam dostat. Kraj by to měl teoreticky navýšit, ale zde se naráží na personální limity. 
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p. Zácha 

Zareagoval na p. Galetu, že opravdu to takto nemůže fungovat, jak to řekl, že zastupitel navrhne, a je 

starost úřadu, kde sežene peníze. Musí se čerpat na základě schváleného rozpočtu to, co je k dispozici. 

 

MUDr. Slováček 

Lidé, kteří se pohybují ve zdravotnictví jako pacienti, ne zevnitř jako lékaři nebo sestry, tak neví, jako 

to zdravotnictví vlastně funguje. To, co řekl p. Kocourek je jednoznačně pravda. Jeho názor je, že by 

zdravotnictví potřebovalo radikální reformu. Souhlasí s p. Galetou, že částka 200 tisíc Kč je nízká. To, 

že lékaři odchází je problém napříč obory, nejenom stomatologie. 

 

Ing. Galeta 

Konstatoval, že kdo chce, tak udělá a kdo nechce, tak se vymlouvá. 

 

občan – p. Passinger 

Nesouhlasil s tím, že bylo řečeno, že lidé zneužívají zdravotnictví. Nezná nikoho, kdo by zneužíval 

zdravotnictví. 

 

MUDr. Slováček 

Sdělil zkušenosti ze své praxe, kdy slouží pohotovost. A vysvětlil rozdíl mezi akutním stavem a 

zneužitím ošetření na pohotovosti. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Galety – pouze bod 1: 6 pro, 10 proti, 16 se zdrželo, 2 omluveni, 1 

nepřítomen 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 32 pro, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 
 

9. RŮZNÉ 

 

2534/25/9/2022 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení schválit poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace na IV. etapu celkové opravy střechy kostela sv. Vavřince v Přerově s 

Římskokatolickou farností Přerov, se sídlem Přerov, Kratochvílova 6, IČ 45180199, ve výši 

350 000 Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzoru, který je 

přílohou Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu na obnovu 

exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022; 

 

2. nepřijalo návrh usnesení schválit 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 

bankovních účtech 

963 752,5* + 350,0 964 102,5 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3322 830 Zachování a obnova kulturních památek 0,0 + 350,0 350,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 39 453,9* + 350,0 39 803,9 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor tuto dotaci řešil i v minulých letech, vždy ji podpořili. Zaznívají různé názory, z jedné 

či druhé strany. Je rád, že je tam vícezdrojové financování. Je rád, že město podpoří své kulturní 

dědictví. Shodli se, že částka je adekvátní.  

 

Mgr. Netopilová 

Dala protinávrh: poskytnout dotaci ve výši 175.000 Kč. 

Jsou pro podporu kulturního dědictví. 

Opakovaně zmínila neuvážené investování Olomouckého arcibiskupství. 

Je přesvědčena, že peníze se mají svěřovat tomu, kdo s nimi umí zacházet.  

 

občan - p. Čechál 

Jde o čtvrtou etapu. Pokud město schválí předložený návrh, půjde o částku 1.400.000 Kč. Vzhledem 

k zdražení prací se dá předpokládat, že církev bude další částky poptávat.  

 

p. Pospíšilík 

S materiálem také nesouhlasí.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Netopilové: 11 pro, 4 proti, 15 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 omluveni, 

1 nepřítomen 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 16 pro, 6 proti, 9 se zdrželo, 1 nehlasoval, 2 omluveni,                 

1 nepřítomen 

 

 

2535/25/9/2022 Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK 

CZ s. r. o. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za 

firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o., se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov I – Město, 750 02 Přerov,   

IČ: 29460824 v celkové výši 78 000,- Kč. 
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DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský 

Finanční výbor se neusnesl na podpoře či nepodpoře materiálu. Probírali ze všech stran, smluvní 

pokuta tam je, chápou, že v době covidu se to stát může, zvlášť u speciálních automobilů je to pravidlo 

i v rámci Olomouckého kraje. Má informace, že se posouvají termíny i v řádu let. 

Je pro prominutí. 

 

Ing. arch. Horký 

Bere v potaz vyšší moc, která zapříčinila pozdní dodání. 

Zakázka byla v hodnotě 2.222.400 Kč, smluvní pokuta je 3,5 % z ceny zakázky, tak předpokládá, že 

marže obchodníka je schopna to pokrýt.  

Dal protinávrh: prominout pohledávku ve výši 39.000 Kč. 

 

vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Karola 

Osvětlil situaci, kdy zakázka se zrealizovala až na druhý pokus, kdy výběrové řízení se muselo 

opakovat. Do realizace zakázky spadl covid. Firmě chyběly základní komponenty.  

 

Ing. arch. Horký 

Jeho utrpěná ztráta je hypotetická, on dokázal, že vozidla pořídil za ceny, které nebyly navýšeny o 30 

%. Pokud vozidla v době podpisu zakázky měl a čekal na nějaké komponenty, tak se mu vozy 

nezdražily. On neprodělal. 

 

vedoucí Odboru vnitřní správy Mgr. Karola 

On nakoupil pouze hrubé komponenty a přizpůsobil požadavkům. Musí se přičíst náklady na energie, 

práci a další. 

 

Ing. Střelec 

Materiál podpoří, v technických službách se s podobnou situací při nákupu vozů setkali, buď je odkaz 

na vyšší moc nebo když podepisují smlouvu, tak dodavatelé odsunují dodávky s odkazem na chybějící 

komponenty.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 8 pro, 7 proti, 15 se zdrželo, 2 nehlasovali,                  

2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

Hlasování o předloženém návrhu: 22 pro, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

2536/25/9/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná 

vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku v souvislosti s hlukem  

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v 

souvislosti s hlukem, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
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DISKUSE:  

 

Mgr. Grambličková 

Občanů, kteří se neúčastní koncertů, se jich v podstatě účastnit musí, i proti své vůli. Existují různé 

technické prostředky, jak zabránit tomu, aby se zvuk nešířil zbytečně přes polovinu města. Dala 

podnět, zda by magistrát mohl tímto způsobem eliminovat tento zvuk, který jde mimo prostory, kde se 

koncert uskutečňuje. 

 

p. Pospíšilík 

Pokud se budou vytvářet takovéto překážky pořadatelům, tak zábavních akcí pro občany bude ubývat. 

 

Mgr. Grambličková 

Podotkla, že to není její individuální stížnost, dokonce ani neřekla, aby se omezily koncerty. 

 

 

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

 

 

2537/25/9/2022 Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. 

.../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 

udělování označení "Čestný hrob" 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje udělení označení "Čestný hrob" hrobům uvedeným v příloze č. 1 důvodové zprávy 

za podmínky, že s udělením tohoto označení bude/budou následně souhlasit nájemce/nájemci 

příslušného hrobového místa, je-li znám/jsou-li známi, a v případě schránky v kolumbáriu též 

za podmínky schválení změny Řádu veřejného pohřebiště města Přerov, 

 

2. vydává Vnitřní předpis č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro 

udělování označení "Čestný hrob" ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy. 

 

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

 

 

2538/25/9/2022 Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu 

„Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění 

vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního 

předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje změnu Vnitřního předpisu č. 18/05 Statut 

trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního 

předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu 

č. 11/2021 a to dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy. 
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DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, zda tento materiál projednal Finanční výbor, a pokud ne, tak proč. 

 

JUDr. Lichnovský 

Předpokládá, že je to ze stejného důvodu, jak zde objasnila paní náměstkyně Mazochová paní 

Netopilové, tzn., že nebylo vyjádření odboru ekonomiky, a proto se Finanční výbor nezabýval tímto 

materiálem. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 nehlasovali, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

2539/25/9/2022 Doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na 

nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Pavel Ondrůj, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA  I. 

1. ruší část usnesení č. 416/12/3/2020, a to v bodě 2, písm. f, 

 

2. schvaluje doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. 

Masaryka 8 v Přerově neprodávat budovu TGM 8; ponechat ji v majetku města a zajistit její 

dlouhodobý pronájem; 

 

3. ukládá Magistrátu města Přerova, Kanceláři primátora realizovat ve spolupráci s pracovní 

skupinou k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově anketu pro 

občany města ve věci využití budovy TGM 8, dle důvodové zprávy. 

Odpovídá: Ing. P. Měřínský 

Termín: 05.09.2022 

 

VARIANTA  II. 

1. ruší část usnesení č. 416/12/3/2020, a to v bodě 2, písm. f, 

 

2. schvaluje doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. 

Masaryka 8 v Přerově oddělit pozemek dvorní přístavby a nádvoří a stanovit regulační 

podmínky pro prodej, včetně podmínečného vlastnického práva daného kolaudací 

rekonstrukce budovy, 

 

3.  ukládá Magistrátu města Přerova, Odboru správy majetku a komunálních služeb ve 

spolupráci s pracovní skupinou k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 

v Přerově stanovit a právně připravit regulativy a podmínky pro prodej. 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení ve věci "Doporučení pracovní 

skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově". 
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DISKUSE:  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Přiznal se, že se z pracovních důvodů, nezúčastnil posledního jednání pracovní skupiny, takže se 

neúčastnil ani výsledného hlasování. Popravdě nerozumí úplně tomu navrženému usnesení. Pokud se 

má usilovat o dlouhodobý pronájem, tak ta budova samozřejmě není ve stavu, ve kterém by se dala 

pronajímat. Takže předpokládá, že by se před tím pronájmem musela udělat velmi finančně náročná 

rekonstrukce. 

Poděkoval všem členům pracovní skupiny za vynaloženou práci.  

Na jednáních padlo spousta návrhů, jak budovu využít, ale výsledná koncepce nebo vize tomu 

chyběla. 

Domnívá se, že není teď nutné rušit platné usnesení, navíc nyní, před koncem funkčního období 

zastupitelstva. Myslí si, že v tuto chvíli může zůstat v platnosti ten záměr a nechat to finální 

rozhodnutí na tom následujícím zastupitelstvu. Protože je přesvědčený, že ani oni nevědí, co vlastně 

s tím chtějí dělat. V tuto chvíli to nemůže takto podpořit. 

 

p. Vrána 

Myslí si, že město na to nemá úplně využití. Váží si toho, že pracovní skupina zasedala. Dle varianty I, 

si nedokáže představit, kdo by měl zájem o dlouhodobý pronájem v nynější situaci centru města a na 

náměstí. Nepřipadá mu to jako optimální varianta, že by to město mělo mít v majetku a dlouhodobě to 

pronajímat. Ve variantě II mu nesedí, že by město mělo stanovit nějaké regulační podmínky. 

 

p. Zácha 

Informoval, že to diskutovali na Radě města, kde byl p. zpravodaj přítomen. Následně se to 

diskutovalo v majetkové komisi. Doplnil vyjádření majetkové komise.  

Může se nechat schváleno usnesení 416/13/3/2020. Od tohoto schválení odbor majetku začal pracovat. 

Zjistil, že je tam nesrovnalost po konzultaci se stavebním úřadem, musel být zpracován pasport této 

budovy. Teď se řeší, jestli se nebude muset zpracovat i pasport Městského domu, aby se vůbec tyto 

nemovitosti daly zapsat do katastru. V této chvíli odbor majetku pracuje na tom, aby se budovy 

zlegalizovaly a zapsaly do katastru. To, že to není zapsáno je i vina předchozích generací.  

Budou velmi rádi, když někdo za vlastní peníze budovu opraví a dlouhodobě ji bude mít v nájmu. 

Ve variantě I bude hlasovat proti a varianta II je pro něj nehlasovatelná. 

Na odboru majetku jsou 3 nabídky se zájmem o odkoupení této nemovitosti. V této chvíli pasportizují 

tuto budovu tak, aby se mohla zapsat do katastru, následně předloží do Rady města, pokud bude zájem 

budovu prodávat, podmínky výběrového řízení, a pak to půjde do zastupitelstva, jestli se vůbec bude 

prodávat. 

 

Ing. Hrabina 

Účastnil se pracovní skupiny a informoval zastupitele z jiného pohledu, než zde prezentovali jeho 

předřečníci. 

Ze tří zájemců chtějí dva z nich v objektu udělat byty. Myslí si, že k účelům bydlení to není úplně 

vhodné z důvodu konání kulturních a různých akcí na náměstí kvůli hluku. 

Dále zmínil záležitost únikového východu z Městského domu. Může se stát, že nový majitel tento 

východ zavře a v tom okamžiku se může zavřít MD. 

Z těchto důvodů je pro to, aby tento objekt zůstal v majetku města, je opravdu navázán na Městský 

dům. 

 

p. Zácha 

Vysvětlil p. Hrabinovi, že ten průchod a přístup není vůbec o výběrovém řízení. Již nyní se tam zapíše 

věcné břemeno přístupu chůze. Ani stavební úřad by tam nikdy nedovolil jakoukoliv rekonstrukci, aby 

tam se tím zrušil únikový východ z Městského domu. 

I kdyby připustil, že objekt bude mít jiného vlastníka, tak je to otázka i výkonu státní správy, tzn. 

územního stavebního řízení. K tomu se vyjadřuje hygiena, aby byly dodrženy veškeré zákonné limity. 

Ale všichni předchází, protože už se baví o prodeji a zatím to není ani zapsáno v katastru. 
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Bylo to schváleno do zbytného majetku, díky tomu se zjistily nesrovnalosti na stavebním úřadu a od té 

doby se to řeší. 

Věcné břemeno tam bude zapsáno pro případ jakéhokoli dalšího nakládání s touto nemovitostí, aby se 

do Městského domu dalo dostat. 

 

p. M. Dostál 

Také se účastnil pracovní skupiny, nicméně u tvoření návrhu na usnesení nebyl. Zeptal se p. Ondrůje 

na variantu I, jestli by mu mohl vysvětlit, jak se může sloučit bod č. 2 a bod č. 3. 

 

Ing. Hrabina 

Popsal „katastrofický“ scénář, že i když se nemovitost prodá s věcným břemenem, tak jednoho dne 

mohou být zámky na dveřích a město se bude deset let soudit s novým majitelem, jestli si město 

vymůže věcné břemeno nebo si vymůže ten průchod, a mezitím bude Městský dům zavřen. 

 

p. Ondrůj 

Odpověděl p. Dostálovi, že tam není žádná kolize v té anketě. Sice mají nějakou představu, co by tam 

chtěli mít, ale chtějí zapojit občany, takže to není v konfliktu. 

Zeptal se, jak je možné, že město nabízí něco k prodeji, když není vyřešen zápis nemovitosti do 

katastru. Před dvěma lety to bylo přesunuto do zbytného majetku, nabízelo se to k prodeji, zájemci se 

hlásí a není zde spousta věcí vyřešených. 

Odpověděl p. Navaříkovi, že měli plno nápadů napříč politickým spektrem, čehož si velmi váží, bylo 

to velmi podnětné. Myslí si, že by se měli rozhodnout a neodkládat to. 

 

p. Zácha 

Odpověděl p. Ondrůjovi, že nikde nenabízeli T.G.M. 8. Nabídky přišly na odbor majetku. Neumí 

odpovědět, kdo co žadatelům řekl, ale nebylo vypsáno žádné výběrové řízení na prodej této 

nemovitosti, což nelze, dokud budova nebude zapsána do katastru nemovitostí. 

Je to zájem o odkoupení nemovitosti, nikdo to nenabízel a neprodával. 

 

Ing. arch. Horký 

V materiálu se píše, že objekt by revitalizoval za podmínky dlouhodobého pronájmu nájemce nikoliv 

město samotné. 

Důvodová zpráva v příloze č. 1 obsahuje i návrh ankety, která se v drtivé většině věnuje oživení 

náměstí nikoliv objektu samotnému. Pouze v ideové rovině je tam jedna otázka, co by tam občané 

uvítali, nikoliv, aby navrhli, co se má v objektu T.G.M. 8 udělat. 

Požádal o kolaudační rozhodnutí kanceláří KISu, protože v r. 2012, kdy tehdejší p. náměstek Zácha 

měl na starosti investice, tak se tyto kanceláře vystavěly a zcela logicky měly být zapsány do katastru, 

k čemuž už nikdy nedošlo. Zeptal se proč. 

Požádal tedy o kolaudační souhlas, případně písemné zdůvodnění, jak se to mohlo postavit a získat 

souhlas s užíváním stavby bez zápisu do katastru nemovitostí. Deset let se to táhne a zjistí se to 

náhodou při schválení nepotřebného majetku. 

 

p. Zácha 

Nikdy na starosti investice na městě neměl. Tato investice tenkrát spadala asi pod odbor rozvoje a měl 

to na starosti jiný kompetenční náměstek. Byla to novostavba a nebyla to rekonstrukce, jak zde bylo 

řečeno. 

 

Ing. arch. Horký 

V materiálech a usnesení Rady města z roku 2012 byl uvedený jako předkladatel, proto to zmiňoval. 

 

občan – p. Passinger 

Požádal zastupitele, aby nejprve schválili revokaci hlasování, aby tento materiál nebyl zbytný, tzn. 

k prodeji. Chce, aby tento objekt zůstal ve vlastnictví města, protože je to historická budova, která 

patří k náměstí. Připomenul historii objektu i sousedních budov na náměstí. 

Požádal zastupitele, aby tento dům zachránili pro město Přerov. 
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primátor Ing. Měřínský 

Souhlasí se záchranou budovy. Myslí si, že pokud nový vlastník bude schopen budovu rekonstruovat, 

tak je to lepší, než kdyby to mělo vlastnit města a budova by dál chátrala. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zopakoval, že opravdu tato budova není nikde nabízena k prodeji. 

 

p. Ondrůj 

Nedomnívá se, že pro tuto budovu nemají využití, proto se 5x sešli, postupně rozšiřovali možnosti 

využití a diskutovali to s městskou architektkou.  

 

 

Hlasování o variantě I. kterou doporučil p. Ondrůj: 13 pro, 16 se zdrželo, 3 nehlasovali, 2 

omluveni, 1 nepřítomen 

 

Hlasování o variantě II.: 6 pro, 18 se zdrželo, 8 nehlasovalo, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

2540/25/9/2022 Předložení a podání písemné informace o možnosti úkrytu občanů        

v případě válečného konfliktu 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj JUDr. Zdeněk Žamboch, zastupitel. 

 

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

předložit písemný materiál pro občany města Přerova v souvislosti možnosti se ukrýt v krytech CO, a 

to konkrétně, které jsou funkční, a možnosti ukrytí, aby občané v případě potřeby tyto mohli využít. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Žamboch 

Hned po uveřejnění tohoto materiálu 3.6. navštívil Ing. Staňka s tím, zda k tomu má nějaké písemné 

informace, ale nepředložil mu je. Ale protože už je v pozdních hodinách, tak navrhl, aby se o materiálu 

rovnou hlasovalo. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Uvítal zkrácení diskuse. 

 

p. M. Dostál 

Cca před půl rokem se dotazoval na přerovské kryty CO, zda jsou funkční, a kde vlastně jsou. Také 

hovořil s p. Staňkem a bylo mu řečeno, že tyto informace jsou na webu města Přerova, což si našel. Je 

tam seznam 10 stálých tlakově odolných krytů v Přerově, jsou tam přesné adresy, je tam kapacita 

osob. Zeptal se p. Žambocha, zda mu tyto informace nestačí, nebo zda chce daleko hlubší analýzu. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Domnívá se, že tyto informace byly vyčerpávajícím způsobem odpovězeny na podněty z 23. zasedání 

Zastupitelstva města, kde byla obsáhlá písemná odpověď. 

 

JUDr. Žamboch 

Navrhl p. primátorovi, aby tento materiál nechal prohlasovat. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se, co by mělo být obsahem toho materiálu, zda by to měla být nějaká mapa s rozdělením kdo 

kam. Nerozumí tomu, co má být požadovaným výstupem. 

 

Hlasování: 3 pro, 3 proti, 21 se zdrželo, 4 nehlasovali, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 

DISKUSE:  

 

primátor Ing. Měřínský 

Podal informace týkající se objektu T.G.M. 16. 

16.5. zahájil SÚ řízení k vydání společného povolení na stavbu, lhůta pro námitky uplyne 17.6. 

Rozhodnutí by mohlo být vydáno 23.6. K dnešnímu dni ještě nikdo z účastníků námitku nepodal. 

S externím administrátorem probíhá příprava podmínek zadávacího řízení a na Radu města je 

připraven materiál na splnění podmínek smlouvy na vytvoření projektové dokumentace, výkonu 

inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřené mezi Statutárním městem Přerov a firmou 

Anagram & Gruppa L.L.C. jako zpracovatelem projektové dokumentace, včetně vysvětlení nárůstu 

ceny oproti maximální výši budoucí investice stanovené ve článku 2.2 smlouvy 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, kdo je zvláštním administrátorem veřejné zakázky. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Externím administrátorem je MT Legal s.r.o. 

 

Mgr. Netopilová 

Přednesla návrh na usnesení. Iniciátorem tohoto návrhu je p. Vladimír Hučín a také Konfederace 

politických vězňů a KAN. 

ZM ukládá RM zajistit odstranění sochy Rudoarmějce, která stojí na ulici Želatovská před 

základní školou. 

Domnívá se, že důvody jsou jasné a je jí jasné, že pro některé bude tento návrh kontroverzní. Válka 

Ruska proti Ukrajině otevřela i v naší zemi už poněkolikáté otázku, jak naložit s tzv. pomníky 

vděčnosti Rudé armádě. 

Nikdo nepopírá, že Rusové, zrovna jako Ukrajinci, osvobozovali část Evropy od nacistů, ale je, doufá, 

jasné, že jejich úkolem bylo i šířit komunistickou ideologii, Stalinismus a vliv sovětské velmoci. 

Právě neomluvitelná agrese Ruska vůči Ukrajině, jeho výhrůžky vůči dalším státům zejména bývalého 

východního bloku, pohrdání mezinárodními dohodami a další, způsobily, že takovéto sochy jsou 

v dnešní době mnohem více symboly ruské agrese a rozpínavosti než něčeho pozitivního. 

 

občan – p. Passinger 

Sdělil, že je mu stydno a smutno paní Netopilové, že se nechala navléct do takové hlouposti. 

Nesouhlasí s žádnou válkou. Nesouhlasí se slovy, aby se odstraňoval symbol poražení fašismu. 

 

Mgr. Netopilová 

Ujistila, že se nenechala do něčeho zavléct, svůj názor zastává. Pan Passinger nemluvil o ruské agresi, 

ruské rozpínavosti, ruských zločinech, ale mluvil o obětech např. židovských a českých. 

Nikdo nepopírá historické souvislosti, ale je nová historie, ať už je rok 1968 nebo současnost. Myslí si, 

že právě ta aktuálně opravňuje takovéto kroky měst, ve kterých se tak dělo, ve kterých odstranili 
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podobné sochy, ne zničili, prostě je umístili někde v depozitáři, samozřejmě na základě porad 

s památkáři a historiky. 

 

MUDr. Slováček 

Je to kontroverzní téma. Socha Rudoarmějce je spíš poctou těm mnoha padlým mladým vojákům 

odněkud z Ruska, kteří položili životy za další národy. 

Měli by si uvědomit, že ten pomník tomu vojákovi je tam právě proto, že spousta mladých kluků 

položila život za to, aby fašistické Německo bylo poraženo, aby odsud byli vyhnáni. 

Byť nesouhlasí s tím, co se děje na Ukrajině, nesouhlasí s mocenskými zájmy Ruska, tak na druhou 

stranu si myslí, že by neměli propadnout všeobecné náladě, že teď se ty sochy budou odstraňovat a 

ničit, a budou se chovat podobně jako Islámský stát. 

 

p. M. Dostál 

Zeptal se paní Netopilové, jestli neuvažovala o tom, že by na gymplu přestala učit ruštinu. 

 

občan – p. Hučín – předseda Konfederace politických vězňů 

Pracoval téměř 10 let na problematice extrémismu a ruských tajných služeb. Připomenul komunistický 

režim a jim spáchané zločiny. Informoval o sochaři Josefu Bajákovi, jak byl sledován státní 

bezpečností, jak nechtěl vyrobit sochu Rudoarmějce, byl sledován StB. 

 

Mgr. Netopilová 

Není pro ničení soch, je pro jejich uložení na patřičnější místo. Odpověděla p. Dostálovi, že ruština 

nemůže za Rusko. Díky ruštině může například teď komunikovat s ukrajinskými uprchlíky a učit je 

češtinu. 

 

p. Pospíšilík 

Sdělil, že je z toho překvapen a nemá slov. Konstatoval, že historie se nevymaže a tato socha je 

připomínkou té historie, ať v tom dobrém, nebo v tom špatném. Všechny státy, které chtěli svou 

historii přepsat, tak na to vždy doplatily. 

Proto si myslí, že by tam ta socha měla zůstat. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zdůraznil, že také naprosto odmítá to, co se děje ze strany Ruska. Také si myslí, že socha je poctou 

padlým vojákům, kteří zde položili životy. Je to historický symbol porážky nacismu. 

Řekl příměr jako paní Netopilová, tak jak ruština nemůže za Rusko, tak ta socha také nemůže za 

Rusko. 

 

Mgr. Grambličková 

Letos v únoru požádala na zastupitelstvu o usazení dopravní značky „zákaz vjezdu traktorů“ 

s dodatkovou tabulkou na rozhraní ulic Bezručova a Kopaniny z důvodu častého provozu autoškoly 

pro traktory, které si z toho udělali cvičiště. Výsledkem bylo, že do měsíce dostala odpověď, že bylo 

telefonováno s p. ředitelem zemědělské školy, který přislíbil, že provozy traktorů se omezí. Stalo se, 

provoz byl omezen, žádný tam už neprobíhá. Ovšem vůbec jí nebylo odpovězeno na její otázku. 

Požádala o umístění dopravní značky, pokud by byl problém např. s dopravní policií, tak žádala, aby jí 

bylo vysvětleno, proč tam ta značka nemůže být. 

V minulých letech za jejich ulici 2x žádala paní Kočicovou, aby tam traktorškola omezila příjezd 

traktorů. Paní Kočicová vždy ochotně zařídila, ale pokoj měli vždy tak asi na půl roku, a pak to 

propuklo znovu. 

Jejím požadavkem bylo, aby se to nastálo vyřešilo, protože si nemyslí, že by tam ty traktory mohly 

jezdit. Dokonce se domnívá, že by se k tomu měli vyjádřit památkáři, protože jde o ochranné pásmo. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Nyní je to vyřešeno tím, že Žebračka je volně přístupná, most v Prosenicích je uzavřený, takže traktory 

zemědělské školy tudy jezdí. 

Až bude spuštěn průtah městem, tak se k tomu znovu vrátí. 
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primátor Ing. Měřínský 

Bude písemná odpověď. 

 

Ing. Střelec 

Jako jednatel společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. přednesl výroční zprávu za rok 2021 

vč. prezentace – viz zvukový a obrazový záznam na webových stránkách města Přerova 

  

občanka – p. Růžičková 

Představila se jako zaměstnankyně TSMPr, s.r.o. a jako předsedkyně odborové organizace. Ve své 

příspěvku podala stížnost na jednatele společnosti Ing. Střelce ve věci nevyhovujících pracovních 

podmínek. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Vysvětlil p. Růžičkové, že pokud chce řešit pracovní problémy, tak by je měla řešit s kompetentními 

orgány, např. s dozorčí radou. Zastupitelstvo města nemůže cokoliv změnit ve společnosti. 

 

Ing. Střelec 

S p. Růžičkovou minulý týden jednal, dále se zmínil o navýšení mezd v rámci inflace a informoval o 

provozních a hygienických podmínkách různých pracovních úseků společnosti. 

Dále pozval všechny zastupitele, aby se přišli podívat, jak fungují technické služby. 

 

p. M. Dostál 

Bylo řečeno, že velký sběrný vůz bude jezdit jen s řidičem, ale jezdí dva, tak se zeptal proč. 

 

Ing. Střelec 

Jezdí dva pouze v době, kdy se sváží papír. Je to samoobslužný mechanismus, takže není schopný 

naházet papíry a krabice volně ležící u kontejneru. 

 

Mgr. Grambličková 

Zastala se paní předsedkyně odborové organizace Růžičkové. Vyzvala zastupitele, že by se 

k uvedenému problému neměli postavit, jako že se nic neděje, že s tím zastupitelstvo nemůže nic 

dělat. Je přesvědčena, že p. Růžičková, má v mnohém pravdu, je všeobecně známý problém, že lidé 

odchází z technických služeb. 

Podotkla, že sama má zkušenosti týkající se parku Michalov, že s panem jednatelem je těžká domluva, 

doposud jim vyšel velmi málo vstříc. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Zopakoval, že zastupitelstvo v tomto nemá žádnou pravomoc. 

 

p. Pospíšilík 

Shrnul a vysvětlil stížnost paní Růžičkové a vyjádřil svůj názor k dané záležitosti. 

 

p. Tomaníková 

Myslí si, že zvolili dozorčí radu, která je partnerem jak vedení, tak odborové organizace. Proto se 

zeptala, zda tyto problémy byly projednávány na úrovni tohoto orgánu. 

 

Ing. Střelec 

Vyjádřil se k problému s tím, že to vypadá, jakoby tyto problémy byly neřešitelné a neřešili je. Znovu 

vysvětlil pracovní podmínky pro pracovníky skládky a sběrného dvora na ul. Želatovská. 

Řekl, že paní předsedkyně odborové organizace nebyla ani jednou na dozorčí radě ani na valné 

hromadě společnosti. 

Vyzval zastupitele, aby se přišli podívat do technických služeb a pohovořili si s ostatními zaměstnanci. 
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náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Připomenula, že vrcholným orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, což je rada. 

Pan Střelec je ve funkci 8 roků a za celou dobu takovéto problémy nikdy neslyšela, byť je radní. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Sdělil, že je to pro něj nová informace, a jak už řekla paní náměstkyně, tak valnou hromadou je rada 

města, tak lze toto řešit přes radu města, ale určitě by k tomu radní potřebovali nějaké podklady. Bylo 

by dobré k tomu mít i vyjádření pana jednatele, aby se mohli pokusit dobrat se nějak k tomu, co se dá 

udělat, aby se situace zlepšila. 

Osobně má k odborům hodně blízko, pokud by paní předsedkyně potřebovala nějakou radu, může se 

na něj obrátit. 

 

p. Košutek 

Informoval, že je členem dozorčí rady TSMPr, s.r.o., a bohužel o problému vzneseném paní 

Růžičkovou slyší poprvé. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Ve výroční zprávě TSMPr na str. 21 je uvedeno, že dozorčí rada neshledala problémy s vedením 

společnosti a vyhodnotila plnění plánu společnosti jako bezproblémové. 

Na dozorčí radě problém nebyl vznesen, proto o něm, jako dozorčí rada, nemohou vědět. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Sdělil informace o ukrajinské krizi a následně s dopadem na město Přerova. 

K 13.6.2022 je v Přerově 585 ukrajinských uprchlíků, na ORP Přerov je jich evidováno 2210. 

Proběhly zápisy do mateřských a základních škol, koncentrovaly je do dvou dnů, tzn. do 6. a 7.6.2022. 

Do základních škol se přihlásilo celkem 9 nových žáků a do mateřských škol se přihlásilo 6 dětí. 

Všichni byli uspokojeni a byla uspokojena i poptávka všech přerovských dětí. 

Na 22.6.2022 je vypsáno další setkání s ukrajinskými přáteli tzv. „Ukrajinské kafe“ na 15:30 hod. 

v zasedací místnosti Smetanova 7, budou řešit jejich problémy, které se nakupily, budou komunikovat 

s Úřadem práce, s cizineckou policií. Hlavním obsahem budou prázdninové aktivity. Mají připravené 

2 příměstské tábory a 2 jazykové kurzy pro děti základních škol. 

Dále informoval, že od 13.6.2022 pracuje na úřadě koordinátor proukrajinské politiky. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se, kdo je koordinátorem a požádala, aby na další setkání s ukrajinskými uprchlíky se 

nezapomnělo na zástupce knihovny. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Poděkoval za podnět a na místo koordinátora nastupuje paní Bc. Marta Ševčíková, je to Ukrajinka 

mluvící česky, což je výhodné v rámci komunikace a znalost místního prostředí je výhodou. 

 

Ing. Vrána 

Jako předseda představenstva společnosti Teplo Přerov a.s. přednesl výroční zprávu za rok 2021 – viz 

zvukový a obrazový záznam na webových stránkách města Přerova 

 

Mgr. Hýzl 

Jako jednatel společnosti Sportoviště Přerov, s.r.o. přednesl výroční zprávu za rok 2021 – viz zvukový 

a obrazový záznam na webových stránkách města Přerova 

 

Ing. arch. Horký 

Dotázal se na Teplo Přerov a.s., jakým způsobem reaguje na změnu klimatu, jestli se bude snažit 

zapojit i nějaké zelené zdroje a jakým způsobem bude vycházet vstříc k nějaké kombinaci zdrojů 

vytápění respektive ohřevu tepla užitkové vody. 

Zeptal se, zda chystá i Teplo Přerov něco v tom, abychom byli méně energeticky závislí na fosilních 

palivech. 
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p. Pospíšilík 

Zeptal se, zda je možné dát příště do programu zastupitelstva jako standardní bod informace o 

výročních zprávách městských společností. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Předpokládá, že pokud není třeba žádný návrh na usnesení, tak proto není standardní bod. Připomínka 

může být zapsaná a v příštím volebním období to může být jako samostatný bod programu. 

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Informovala, že jako akciová společnost mají termín do 30.6.2022 zveřejnit v obchodním rejstříku. 

 

Ing. Střelec 

Zareagoval na p. Pospíšilíka, že několik let to bylo v bodě „Různé“, nikdy to nebylo jako samostatný 

bod. 

Je to municipální společnost, informace jsou všude dány, oni to zveřejňují. Ale nezveřejňují názory 

odborové organizace. 

 

občan p. Kovařík 

V červnu 2021 na zasedání Zastupitelstva města Přerova informoval o situaci kolem solárního ohřevu 

vody na ulice Kozlovské číslo 1, 3, 5 a problémech s vyúčtováním. Tito lidé platí o 25 % víc za 

gigajoul. 

 

Ing. Vrána 

Solární články byly vybudovány v roce 2011. Od té doby začalo Teplo aplikovat dvousložkovou cenu. 

Znovu vysvětlil, jak se celá situace vyvíjela. 

 

občan p. Kovařík 

Neví, jestli třetí rozhodnutí existuje. První rozhodnutí bylo ve prospěch občanů, druhé není příkaz, ale 

politické rozhodnutí. Teplo má pravomoc rozhodnout. ERU toto řeší od začátku loňského roku. 

V odpovědi pana Vrány je uvedeno, že partnerem společnosti Tepla je SBD. 

 

Ing. Vrána 

Reakce na občana – počátek byl flagrantní pochybení občana.  

Teplo je distributorská firma, která nakupuje, prodává a má část rozvodů. Společnost opravila téměř    

100 % rozvodů, které má ve vlastnictví. Dodává nejlevnější cenu tepla v České republice. 

 

náměstek primátora Mgr. Kouba 

Dne 14.6.2022 - Cykloběh za Českou republiku bez drog 2022. Přerov je cílovou destinací jedné 

z tras. 

Od 20.6. do 30.6. - Olympiáda dětí a mládeže – Přerov je jedním z organizátorů. Proběhnou zde 

soutěže ve střelbě a badmintonu.  

 

p. Zácha 

Olympiáda dětí a mládeže - jde o čtyři tisíce sportovců na území Olomouckého kraje. Jsou ještě nějaké 

volné lístky na zahajovací ceremoniál.  

 

Ing. arch. Horký 

Navázal na minulé zastupitelstvo a odpovědi na dotazy.  

TGM 16 – dotaz – kdo byl členem pracovní skupiny, nebo projektového týmu a jakým způsobem 

došlo ke schválení skleněných příček za 15 mil. Kč. Nedostal odpověď. 

Požádal o právní výklad právníka ve věci porušování jednacího řádu ZM. S odpovědí, kterou obdržel, 

není spokojen. 

Promítl dva obrázky ulice Svépomoc – obdržel žádost asi 8 občanů o zvážení rekonstrukce ulice 

Svépomoc. Opravdu je povrch rozbitý, není tam zeleň. Ptal se občanů, jak by si ulici představovali, 

protože na to se jich nikdo nezeptal. Promítl vizualizaci, jak by ulice mohla vypadat. Občané, se 
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kterými hovořil, žádali o přepracování projektu. Nyní je vyhlášena veřejná zakázka, která není 

uzavřena a je otázkou, jak s tím dále pracovat.  

Zastupitelstvo by si mohlo vzít pravomoc rozhodovat o této veřejné zakázce a následně dopracovat 

detaily.  

Navrhl usnesení: ZM po projednání si vyhrazuje pravomoc podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat ve věcech veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově".  

Zrušení zakázky je komplikovanější, proto je potřeba vše dobře promyslet. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Pokud zastupitelstvo dá pokyn, aby zajistil právní výklad, nepochybně bude zajištěn. 

 

Uvolněný radní Ing. Navrátil 

Nechal promítnout své obrázky, na kterých je vidět spousta inženýrských sítí na ulici Svépomoc. 

Jejich překládka by byla velice nákladná. 

Potvrdil, že ulice Svépomoc je opravdu v žalostném stavu.  

 

náměstkyně primátora Ing. Mazochová 

Návrhu pana Horkého na usnesení nerozumí, protože jak řekl, probíhá výběrové řízení, a co tedy chce 

schvalovat na zastupitelstvu? Ona teď nemůže zastavit výběrové řízení. Ani nemůže říct, v jakém je 

stádiu.  

 

Ing. arch. Horký 

Neříká, že chce zastavit výběrové řízení. Už uplynula lhůta pro podání nabídek. Chce, aby 

zastupitelstvo rozhodovalo, co se v této zakázce bude dít dál. V září zastupitelé uvidí, jestli zakázku 

zadají, či nikoliv. Do té doby mají čas si vše promyslet. Obrázek, který promítl, byla ideová 

vizualizace. 

Přeložení sítí bude stát peníze, ale lze to udělat. 

Byl by rád, kdyby zastupitelé podpořili přepracování projektu na moderní ulici, která skloubí 

požadavky na parkování, zeleň, bezpečnost.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Dotaz – každá komunikace musí splňovat určité parametry. Když budou stát auta po obou stranách, 

zůstává jízdní pruh o šířce asi 3,5 metru. Jak by bylo řešeno? 

 

p. Ondrůj 

S panem Horkým obcházeli občany a ptali se na to. Drtivá většina z nich přivítala jejich podněty a 

přivítali by nějakou na ulici zeleň. 

 

uvolněný radní Ing. Navrátil 

Ulice je specifická, včetně 13-ti podlažního domu. Návrhem pana Horkého by lokalita přišla o 20 až 

30 parkovacích míst. Zrušily by se také vjezdy do rodinných domů. 

 

p. Zácha 

Teď mají finanční prostředky, aby ulici opravili.  

Pokud by se projekt pana Horkého v budoucnu realizoval, požádal, aby se rozšířil o Svépomoc II, 

Svépomoc IV, kde jsou chodníky také v neutěšeném stavu. 

 

Ing. arch. Horký 

Myslí si, že zastupitelstvo není fórum, kde by měli rozebírat technické parametry projektování. 

Je třeba mít kvalitní zadání na začátku, potom je možné realizovat. 

Pokud mají adaptační strategii, měli by podle ní začít konat, což evidentně nedělají. Je příležitost tuto 

ulici a tuto čtvrť posunout do 21. století. 
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p. Pospíšilík 

Má pocit, že se hledají cesty, jak se návrh pana Horkého nedá realizovat. Pokud by se ulice dělala celá, 

myslí si, že je realizovatelné. 

 

primátor Ing. Měřínský 

Mohou relativně levně opravit ulici, nebo schválit návrh kolegy pana Horkého. 

Pokud nebudou realizovat, tak se ta oprava neudělá nikdy. 

 

p. Zácha 

Teď mají navrženou a finančně krytou opravu, to znamená přefrézování povrchu a předláždění 

stávajících chodníků. 

Pokud se schválí nový návrh – musí být projekt, nebyla odpověď na dotaz pana Navrátila, jestli někdo 

udělal hrubou kalkulaci navrženého projektu. 

Pokud bude vůle, může se v budoucnu udělat celá revitalizace celé Svépomoci, jako jeden velký 

projekt. 

 

pan Ondrůj: 

Pamětníci z té ulice jim říkali, že tam stromy dříve byly. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Ve svém příspěvku položil konkrétní otázky, na které žádal odpověď. Odpovědí mu bylo, že tomu 

nerozumí, a že hledá důvody, proč to nechce udělat. 

 

MUDr. Slováček: 

Jak pan primátor může vědět, že ta rekonstrukce, kterou navrhuje pan Horký, se nikdy neuskuteční.  

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

Oponoval tomu, že všichni obyvatelé Svépomoci s návrhem pana Horkého souhlasí. Mluvil se dvěma 

občany, kteří tím byli překvapeni, nikdo se jich neptal, jestli to chtějí. 

 

primátor Ing. Měřínský: 

Pan Horký slovo nedostane. Hovořil minimálně 7x. 

 

p. Košutek:  

Jako jednatel společnosti Přerovská rozvojová, s.r.o. přednesl výroční zprávu za rok 2021 vč. 

prezentace – viz zvukový a obrazový záznam na webových stránkách města Přerova 

 

 

 

2541/25/9/2022 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení vyhradit si pravomoc podle       

§ 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

rozhodovat ve věcech veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce chodníků na ulici 

Svépomoc I v Přerově". 

 

Hlasování: 10 pro, 6 proti, 12 se zdrželo, 3 nehlasovali, 2 omluveni, 2 nepřítomni 
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2542/25/9/2022 Podnět členky Zastupitelstva města Přerova Mgr. Heleny Netopilové 

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

zajistit odstranění sochy Rudoarmějce, která stojí na ul. Želatovská před základní školou. 

 

Hlasování: 1 pro, 16 proti, 4 se zdrželi, 10 nehlasovalo, 2 omluveni, 2 nepřítomni 

 

 

2543/25/9/2022 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 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování: 27 pro, 1 se zdržel, 3 nehlasovali, 2 omluveni, 1 nepřítomen 

 

 

10. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Měřínský ukončil 25. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 13. června 2022 

ve 21:45 hodin. 

 

 

V Přerově dne 13.6.2022 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

                                                                             Ing. Bohumír Střelec 

                                                                                                     člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Tomáš Přikryl 

                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova 


