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Z Á P I S 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 5. září 2022 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání 
Zastupitelstva města, informace z výborů 

 

2.1 Informace o činnosti Rady města Přerova od  25. zasedání 
Zastupitelstva, informace z výborů 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/ nemovité věci 
z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v 
k.ú. Žeravice  

p. Zácha 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 499 v k.ú. 
Penčičky                                                                                                                                                                                                                                           

p. Zácha 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité 
věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 
5307/466 o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

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

p. Zácha 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. 
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

p. Zácha 

3.1.8 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 
pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.1.9 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a 
p.č. 2656/3 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.10 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z 
majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 
Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 
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3.1.11 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v 
k.ú. Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

p. Zácha 

3.1.12 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 
pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za 
pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. Přerov a úplatný 
převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 
pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3 a p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.1.13 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 
6577/265, p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, vše v k.ú. Přerov  

p. Zácha 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 
424, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v 
k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) 

p. Zácha 

3.2.2 Úplatný převod  nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.2.3 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 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                          

p. Zácha 

3.2.7 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

p. Zácha 

3.3.1 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí 

p. Zácha 

3.3.2 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov. 

p. Zácha 

3.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, 
garáž, p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba 
občanské vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – podílu o velikosti id. ⅓ na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. 
Přerov 

p. Zácha 

3.3.5 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 548/5 a podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 
548/4 , oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

p. Zácha 

3.3.6 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 263 a pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně 

p. Zácha 

3.3.7 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 
pozemku p.č. 455/5, v k.ú. Lověšice u Přerova. 

p. Zácha 

3.3.8 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov 

p. Zácha 

3.3.9 Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Markulčekova a ul. 
Kotasova v k.ú. Přerov (Přerovské zahrady) 

p. Zácha 

3.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u 
Přerova za část pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova 

p. Zácha 
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3.5.1 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 
Přerov situovaných v nemovitosti kino Hvězda do vlastnictví KIS 

p. Zácha 

3.5.2 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 
statutárního města Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací listině a 
bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví KIS  

p. Zácha 

3.6.1 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2 a 
p.č. 5307/222, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) 
povinným z předkupního práva 

p. Zácha 

3.6.2 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace 
Penčice - 2. etapa" 

p. Zácha 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 Ing. Mazochová 

4.2 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 - dodatek Ing. Mazochová 

4.3 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města Ing. Mazochová 

4.4 ČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 Ing. Mazochová 

5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Změna Územního plánu města Přerova – knihovna primátor 

5.2 Změna č. 16A a 16B Územního plánu města Přerova – Popovice, 
Penčice 

primátor 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

Ing. Mazochová 

7. Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023 Mgr. Kouba 

8. Školské záležitosti  

8.1 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní 
zaměření    

Mgr. Kouba 

8.2 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního 
nářadí 

Mgr. Kouba 

8.3 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ 
SPARTAK PŘEROV, spolek 

Mgr. Kouba 

8.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport 
Management s.r.o. 

Mgr. Kouba 

8.5 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 
rok 2022/2023 

Mgr. Kouba 

8.6 Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky školního 
stravování 

Mgr. Kouba 

9. Sociální záležitosti  

9.1 Dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Mgr. Kouba 

9.2 Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 Mgr. Kouba 

9.3 Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti a 
samostatnosti dítěte – dotace 

Mgr. Kouba 

9.4 Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním 
bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově 

Mgr. Kouba 

10. Různé  

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

primátor 

10.2 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky primátor 

10.3 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušují některé 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova 

primátor 

10.4 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na 
zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na 
jednáních za I. pololetí 2022 

primátor 
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10.5 Předložení a podání faktické pravdivé informace o možnosti ukrytí 
občanů v případě válečného stavu nebo jiné krizové situace  

JUDr. Žamboch 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:    Ing. Petr Měřínský - primátor  

 

 

 

 

Členové Zastupitelstva města:  dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

Omluvena:    Irena Hanzlová 

 

 

 

 

Nepřítomen:    Ing. Michal Symerský 

 

 

 

 

Hosté: Ing. Jiří Stránský, šéf rozvoje nových lokalit společnosti 

Accolade CZ 64, s.r.o. 

 

  

 

 

   

Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 
 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zahájil 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

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

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

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

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

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

 

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

k dnes projednávaným věcem.  

 

Ing. arch. Horký: 

Vyjádřil pravděpodobný střet zájmů v bodu „9.4 Pořízení kamerového systému v bytovém domě        

se sociálním bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově“, a proto nebude hlasovat. 

 

 

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

o zpracování osobních údajů informuji, 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.  

 

 

Omlouvá se:            Irena Hanzlová   

    

Dostaví se později: Mgr. Jakub Navařík, Ph.D. 

 

Nepřítomen:  Ing. Michal Symerský 

 

 

 

Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 32. Proto je zasedání 

schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 13. června je ověřený a vyložený                      

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na 26. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo řádně 

svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 26. srpna. 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 26. zasedání Zastupitelstva 

města?  

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Požádala jménem občana a jménem svým, aby pan primátor vyhlásil minutu ticha na uctění památky 

nedávno zemřelého doktora pana Vladimíra Chytila, významného lékaře, internistu, primáře                   

a pedagoga. 
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Za ověřovatele navrhl: 

Ing. Tomáše Navrátila a MUDr. Libora Slováčka. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 31 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 2 

nepřítomni (Mgr. Schenk, Ph.D., Ing. Symerský). 

 

 

Zapisovatelkou jmenoval paní Schönovou. 

 

 

 

 

2544/26/1/2022 Zahájení, schválení programu 26. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje program 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 5. září 2022, 

 

2. schvaluje uvolněného radního Ing. Tomáše Navrátila a MUDr. Libora Slováčka                     

za ověřovatele zápisu 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

Zastupitelé minutou ticha uctili památku zesnulého pana Vladimíra Chytila. 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva se dostavil ve 14:05 hodin Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D. – je přítomno 33 

zastupitelů. 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD 25. ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

2545/26/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od 25. zasedání 

Zastupitelstva, informace z výborů 

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

(87. schůze Rady města Přerova konané dne 16.6.2022, 88. schůze Rady města Přerova konané dne 

30.6.2022, 89. schůze Rady města Přerova konané dne 14.7.2022, 90. schůze Rady města Přerova 

konané dne 4.8.2022 a 91. schůze rady města Přerova konané dne 25.8.2022). 
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Diskuse: 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Informovala o jednání Kontrolního výboru dne 30.8.2022, kdy bodem jednání bylo závěrečné 

hodnocení za uplynulé volební období. Uskutečnilo se 27 jednání výboru. 

 

Mgr. Kouba: 

Informoval o důležitých věcech na radě, které nejsou předmětem projednávání na zastupitelstvu. 

Jedním z bodů je schválení vnitřního předpisu s účinností od 1.9.2022. Rada schválila rozšíření škály 

forem obecního bydlení o startovací byty. Mají v nabídce 2 startovací byty pro mladé lidi. 

 

p. Pospíšilík: 

Reakce na pana Koubu – kdyby to mysleli doopravdy se startovacími byty pro mladé lidi, tak by 

opravili Strojař. 

Místo toho nesmyslně investovali do TGM 16. 

 

Mgr. Kouba: 

Všichni zastupitelé schválili prorodinnou politiku a přivítali tato opatření. Oni tak naplnili kroky, které 

slíbili.  

 

Mgr. Netopilová: 

Dva startovací byty jsou v podstatě srandovní záležitostí.  

Se Strojařem se nehnulo 4 roky. Pravidelně upozorňovali na akutní potřebu se Strojařem něco dělat      

a byli proti prodeji městských bytů. 

 

Mgr. Kouba: 

Co se týká Strojaře, jedná se o osmiletou záležitost. 

Startovací byty jsou dobrým krokem a mohly být už v minulém volebním období. Přislíbil, že 

v následujících letech těch bytů bude přibývat.  

 

p. Pospíšilík: 

Z Přerova odcházejí mladí lidé a tyto 2 byty situaci neřeší. 

Neřeší se ani výstavba pro seniory. 

Nejde o předvolební debatu z jejich strany. 

 

Ing. Galeta: 

Za 4 roky jde o 2 startovací byty. Potěšilo ho, že jde o byty pro pracující rodiny. 

Městských bytů za 4 roky ubylo. 

 

Mgr. Netopilová: 

Požádala pana Koubu, aby nedělal na zastupitelstvu předvolební kampaň. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Rada schválila záměr vybudování rozhledny a podobný návrh se objevil v participativním rozpočtu. 

Proběhne jednání s občanem, který navrhl do participativního rozpočtu tu malou rozhlednu a až z toho 

jednání vyplyne, jak se bude pokračovat dále. 

 

Mgr. Kouba: 

Představil souhrnnou zprávu o činnosti rady z posledního období z oblasti životního prostředí – 

prezentace. 

 

Ing. arch. Horký: 

Požádal pana Koubu o zaslání studie, kterou ve své prezentaci zmínil. 

Dotaz – proč prezentoval pan Kouba, když životní prostředí je v gesci pana primátora? 
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Primátor Ing. Měřínský: 

Nepovažoval za nutné zastupitele informovat o této věci, pan Kouba se toho ujal. 

 

Ing. arch. Horký: 

Adaptační strategie stejně jako územní studie jsou nezávazné dokumenty. Bylo by dobré, aby tyto 

dokumenty měli zejména úředníci odboru majetku nastudované. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

3.  MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, pan Michal Zácha, neuvolněný člen Rady města Přerova. 

 

2546/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod/ nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 152 v k.ú. 

Žeravice  

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

převod části pozemku p.č. 152 ostatní plocha o výměře cca 24 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví 

statutárního města Přerova žadateli. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Je dobře, že pozemek nechtějí prodat. 

Žeravice jsou dlouhodobě problémová oblast, protože při větších deštích teče do Žeravic bahno            

a splašková voda. O tom se ví mnoho let a město proti tomu moc neudělalo. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2547/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

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

Penčičky                                                                                                                                                                                                                                           

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění své usnesení č. 2424/23/3/2022 přijaté na 23. 

zasedání dne 28.2.2022, tak, že nově zní takto: 

„Zastupitelstvo města Přerova neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části 

pozemku p.č. 499 ostatní plocha o výměře cca 380 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města 

Přerova žadateli.“ 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2548/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části nemovité 

věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 5307/466    

o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova - úplatný převod části pozemku p.č. 5307/466 

ostatní plocha o výměře 1746 m2 v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., 

do majetku statutárního města Přerova za cenu 1.800.000,- Kč, stanovenou znaleckým 

posudkem č. 1596-21024 ze dne 1.10.2021, který předložil Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5307/466 

ostatní plocha v k.ú. Přerov z majetku Sportovního klubu Přerov 1908 z.s., do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Grambličková: 

Materiál je fascinující tím, jak se mohou lišit dva znalecké posudky. Měli by si uvědomit, kdo za těmi 

posudky stojí. 

Dotaz – kdyby zastupitelstvo schválilo, že odkoupí pozemek za částku znaleckého posudku města, 

možná by se k tomu nějak sportovní klub postavil. 

Do budoucna to budou muset nějak řešit. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Sportovní klub to nechce prodat za tu částku našeho znaleckého posudku. 

 

p. Zácha: 

Udělali to a je to i v důvodové zprávě. S usnesením rady byl seznámen sportovní klub. Jejich předseda 

sdělil, že v minulosti museli kupovat sousední pozemky za mnohem vyšší ceny, tudíž považuje cenu 

určenou znaleckým posudkem za správnou. 

Město má pravidlo, že za cenou znaleckého posudku, který si objedná, stojí. 

 

Ing. arch. Horký: 

Myslí si, že ten pozemek by bylo vhodné získat do majetku, nebo alespoň průchod, který není v celé 

ploše pozemku, čili se nabízí možnost část pozemku oddělit a usilovat pouze o získání šíře na chodník, 

protože to je významná zkratka.  

Domnívá se, že bod 2 usnesení je zbytečný, protože návrh na odkoupení dostali na magistrátu v létě 

loňského roku. Reagovat město mělo do 3 měsíců. 

Dal protinávrh: 

ZM ukládá Radě města Přerova jednat s majitelem pozemku o vyčlenění části pozemku sloužící 

jako komunikace o jeho odkupu. 

 

p. Zácha: 

Nechce pan Horký doplnit do usnesení – za cenu znaleckého posudku a jakého? 

Není nevůle rady vykoupit pozemek. Rozporují cenu za m2, která je stanovena znaleckým posudkem, 

která je trojnásobně vyšší než znalecký posudek, který objednávalo město. 

 

p. Pospíšilík: 

Souhlasí s předkladatelem, jde o účelovou komunikaci u zahrádek. 
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Ing. arch. Horký: 

Domnívá se, že bude namístě udělat nový posudek v době, než dojde na jednání. Proto nechce doplnit 

do svého protinávrhu. 

Do svého protinávrhu nechce doplnit „za cenu znaleckého posudku“, ať se zbytečně nezavazují. 

Je tam roční prodleva, bude nutné cenu aktualizovat. 

Trvá na svém protinávrhu.  

 

Pan Martin Čechál, občan města Přerova: 

Zarazil ho rozdíl v cenách odhadních posudků.  

Rozhodnout může trh, poradil by městu, aby nepřijímalo bod 2 usnesení, aby se nestalo, že by 

pozemek někdo koupil za daleko nižší cenu, než za jakou je nabízen městu. 

 

p. Zácha: 

Pokud se neshodnou prodávající a kupující, je zpracován znalecký posudek nejprve jimi, jako městem, 

budoucím kupujícím. Pokud majitel pozemku doloží svůj posudek a má zájem dále jednat o ceně, tak 

se vybírá třetí znalec, který udělá třetí znalecký posudek a předloží se zastupitelstvu. Příkladem je 

budova montáží na Brabansku. 

 

Ing. Galeta: 

Jeho zkušenost je, že když někdo zadává znalecký posudek, tak se znalec zeptá, jakou má kupující 

představu o ceně. A vždy to zdůvodní tak, aby byl mimo zákon.  

 

p. Zácha: 

Co se týká magistrátu, žádného znalce neúkolují, jak má znalecký posudek vypadat. 

Žádnému znalci neukládají, jaká má být cena znaleckého posudku. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Reakce na pana Galetu – je soudním znalcem, a platí mu za vypracování znaleckého posudku, nikoliv 

za výsledek znaleckého posudku. 

Pokud má pan Galeta jinou zkušenost, je jeho povinností oslovit Policii ČR, aby to vyřešila. 

 

Ing. Vrána: 

Pan Galeta řekl, že všichni soudní znalci jsou podvodníci, kteří stanoví ceny na přání klientů. Ohradil 

se proti tomu. 

 

Ing. Galeta: 

Neřekl, že všichni soudní znalci inklinují k trestné činnosti. Mluvil o své zkušenosti, kdy se znalec 

ptal, jaká je jeho představa o ceně. 

 

Ing. Střelec: 

Předpokládá, že i kdyby tento pozemek nekoupilo město Přerov a získal ho kdokoliv jiný, tak je tam 

účelové komunikace, a ta tam musí být zachovaná. 

 

Ing. Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Je tam veřejné prostranství pro dopravu, proto tam musí být komunikace. Ta ochrana území tam je. 

 

 

 

Hlasování protinávrhu pana Horkého: 10 pro, 1 proti, 22 se zdrželo, 1 omluvena (paní Hanzlová),   

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování původního usnesení: 23 pro, 1 proti, 9 se zdrželo, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 

nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2549/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 786 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci - části pozemku p.č. 786 orná půda o výměře cca 200 m2 v k.ú. Kozlovice           

u Přerova z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P*** N***. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

2550/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci - pozemku p.č. 786 orná půda o výměře 2729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

majetku statutárního města Přerova do vlastnictví pana T*** M***.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2551/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

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

Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2552/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci        

z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 v k.ú. 

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o celkové výměře 

49.604 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci z vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 1143/1 trvalý travní porost o výměře cca 

5.000 m2 v k.ú. Veselíčko u Lipníka nad Bečvou. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2553/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 

pozemku p.č. 6395/4 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – podílu o velikosti id. 1/3 pozemku p.č. 

6395/4 orná půda o výměře 6009 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 

131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, do majetku statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2554/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí    

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 a p.č. 

2656/3 v k.ú. Přerov 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2656/2 zastavěná plocha 

a nádvoří o výměře 4718 m2 a p.č. 2656/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 881 m2, oba v k.ú. 

Přerov. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Jejich klub materiál také podporuje. Vlastník nemovitosti se stará, teď rekonstruoval nafukovací halu 

pro sportovce. 
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Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2555/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 786 v k.ú. 

Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci - pozemku p.č. 786 orná půda o výměře 2729 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova        

z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví Ing. P*** D***.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2556/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova - úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova - pozemku p.č. 5176/40 v k.ú. 

Přerov, na základě využití předkupního práva podle § 101 zákona        

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

zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

5176/40 v k.ú. Přerov z vlastnictví pana J*** I***, bytem ***, Přerov do majetku statutárního 

města Přerova.  

 

2. rozhodlo, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 5176/40         

v k.ú. Přerov ve vlastnictví pana J*** I***, bytem ***, Přerov.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – kdy byla doručena žádost občana? 

 

p. Zácha: 

Odpoví písemně. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 proti, 1 se zdržel, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2557/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – směna nemovitých věcí – 

pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3, p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov za 

pozemek p.č. 6768/1 a část p.č. 6768/2 oba v k.ú. Přerov a úplatný 

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - 

pozemků p.č. 6840/2, p.č. 6840/3 a p.č. 6840/19 vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 

6840/2 ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 orná půda o výměře 2652 m2 a p.č. 6840/19 

orná půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova         

za pozemek p.č. 6768/1 ostatní plocha o výměře 4753 m2 a část pozemku p.č. 6768/2 orná 

půda o výměře cca 3547 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem 

Olomouc, Jeremenkova 40a, v hospodaření Střední školy zemědělské, se sídlem Přerov, 

Osmek 47 bez doplatku rozdílu cen směňovaných pozemků. 

 

2. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – bezúplatný převod pozemků p.č. 6840/2 

ostatní plocha o výměře 58 m2, p.č. 6840/3 orná půda o výměře 2652 m2 a p.č. 6840/19 orná 

půda o výměře 1279 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova                 

do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 40a, hospodaření Střední 

školy zemědělské, se sídlem Přerov, Osmek 47. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Je škoda, že tam chybí cenové porovnání u obou pozemků. O většinu středních škol v Přerově už 

město přišlo.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Pospíšilík se mýlí v tom, že Přerov přišel o většinu středních škol, které byly zřízeny krajem. 

Zrušena byla pouze střední zdravotní škola. Místo ní dokázali získat Vyšší odbornou školu 

zdravotnickou.  

 

p. Zácha: 

Dobré vztahy s Olomouckým krajem byli a jsou.  

Na chodu školy a využití pozemků se nic nemění. Škola dál může hospodařit na pozemcích, jak se 

děje dnes. 

 

p. Pospíšilík: 

V Přerově byla elektrotechnická škola a dnes je v Lipníku.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D., faktická: 

Domnívá se, že se netýká debata tématu a je tím porušován jednací řád. 

 

 

Hlasování: 26 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2558/26/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z vlastnictví statutárního města Přerov – částí pozemků p.č. 6577/265, 

p.č. 6577/266 a p.č. 6577/267, vše v k.ú. Přerov  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

VARIANTA I.: 

schvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/265 ostatní plocha, ostatní komunikace               

o výměře cca 20 m2, části pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca     

80 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 630 m2, vše        

v k.ú. Přerov 

 

 

VARIANTA II.: 

neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví 

statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6577/265 ostatní plocha, ostatní komunikace               

o výměře cca 20 m2, části pozemku p.č. 6577/266 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca     

80 m2 a části pozemku p.č. 6577/267 ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře cca 630 m2, vše       

v k.ú. Přerov 

 

 

Diskuse: 

p. Zácha: 

Rada se neusnesla, a proto je materiál předkládán variantně.  

Doporučil variantu II. usnesení. 

 

Ing. Střelec: 

Už v minulosti žádaly technické služby z důvodu technických a provozních o odkup. Předpokládaly, 

že ten pás, který je od chodníku a cyklostezky v šířce cca 1,5 metru nebude problém. Nechtěly ho celý.  

Akceptuje rozhodnutí města. V rámci toho se zdrží hlasování. 

 

 

Hlasování o variantě II. usnesení: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen 

(Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2559/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– nebytové jednotky č. 424/103 v budově bytový dům č.p. 424, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č.  603 v k.ú. 

Přerov (Č. Drahlovského 3) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nebytové jednotky č. 424/103 

jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 424, příslušné k části obce Přerov I-Město,                

na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov (Č. Drahlovského 3) o celkové výměře 38,30 m2 včetně s ním 

souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 424, příslušném k části obce 

Přerov I-Město, na pozemku p.č. 603 v k.ú. Přerov a na pozemku p.č. 603 zast. pl. a nádvoří v k.ú. 

Přerov ve výši id. 383/9482 z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů 

P*** M*** a B*** M***, za kupní cenu nabídnutou ve výběrovém řízení ve výši 560.000,- Kč           

a uzavření kupní smlouvy.  
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Diskuse: 

p. Zácha: 

Do výběrového řízení se přihlásili 2 zájemci.  

Žadatelé mají v domě 2 bytové jednotky a tento prostor zůstane nadále v jejich vlastnictví a nebude 

dále přeprodán. 

 

Ing. Hrabina: 

Kvituje, že konečně došlo k tomu, že nejvyšší nabídka není ta nejsprávnější.  

Na zasedání, které probíhalo na Smetanové ulici upozorňoval dopředu, že prodej 4 bytových jednotek 

z majetku města ruskému podnikateli, je špatně a určitě ve všech 4 jednotkách bydlet nebude a je to 

spekulativní nákup.  

V materiálu se píše o bytech na Šrobárové ulici. To tam patří? 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Nesouhlasí s tím, že nejvyšší nabídka není nejlepší. 

 

Ing. Vrána: 

Na jednání na Smetanové ulici šlo o spekulace při tvrzení, že jde o nákup bytů pro následný prodej. 

Teď se to potvrdilo. 

Tento materiál plně podporuje. Prodat těmto zájemcům, byť za nižší cenu. Jde o občany Přerova a je 

vysoce pravděpodobné, že si nebytový prostor nechají.  

 

Mgr. Netopilová: 

Podporuje materiál. 

Vyjadřuje údiv – před časem upozorňovali na chybu prodávat městské byty. 

 

p. Pospíšilík: 

Na tomto materiálu se ukázalo, jak jsou koaliční zastupitelé jednotní i když je silný a rozumný hlas 

opozice. Je škoda, že se v minulosti prodávalo spekulantům, kteří na tom pouze vydělávali. Jde i o 

developery. Místo toho, aby se podporovala výstavba individuální, prodávalo se developerům, kteří na 

tom brutálně vydělávali. 

 

Ing. Hrabina: 

Reakce na pana Vránu – je velmi rád, že rada navrhuje to, co navrhuje. Souhlasí s tím, aby se 

prodávalo občanům, kteří jsou s Přerovem nějak svázáni.  

 

Ing. Galeta: 

Je nedůstojné tady tvrdit, že pan Hrabina spekuloval. On se zmínil o nějakém riziku a doba ukázala,     

že kdyby hlasovali dle pana Hrabiny, tak by hlasovali správně. 

Zastává názor, že prodej té nejvyšší nabídce není vždy správný. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Smutné je, když tady někdo tvrdí, že prodej nejvyšší nabídce není správný. Nemusí to být vždy 

správné. 

 

p. Zácha: 

Odbor majetku pro informaci uvádí, že v roce 2021 byly ve výběrovém řízení prodány bytové 

jednotky v domě Šrobárova, v domě Trávník zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou uvedenému 

v důvodové zprávě, který tyto bytové jednotky již nevlastní.  

Jeho přístup je k danému stále stejný.  

Cena, za kterou v tomto materiálu prodávají, je vyšší, než byla cena znaleckého posudku.  

Tyto manžele jsme navrhli, protože jsou obyvateli toho domu, vlastní tam byty. Kdyby to bylo ve 

výběrovém řízení a přihlásili se úplně cizí a nebyl tam nikdo z obyvatel toho domu, tak by znovu 

navrhoval cenu nejvyšší ve výběrovém řízení. Nejpodstatnější je, že manželé v tom domě bydlí, chtějí 

to opravit a bytovou jednotku si nechají. 
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Kdo ze zastupitelů, přišel s konkrétním návrhem, že na určitém místě vybudují infrastrukturu, zasíťují 

a budou prodávat občanům Přerova? 

 

Ing. arch. Horký: 

Potvrdil, že stále nesouhlasí s prodejem městských bytů.  

 

Zájemce o byt, občan města Přerova: 

Zdůraznil, že opravdu tuto jednotku nehodlají koupit se záměrem dalšího prodeje nebo nějakého 

placeného nájemného.  

 

Pan Martin Čechál, občan města Přerova: 

Vítá tento návrh na usnesení, že po letech dostane občan Přerova přednost před spekulantem zvenčí.  

Dotaz – co se stalo, že najednou dochází ke změně, je to něco speciálního, co nevědí, nebo tím, že se 

blíží volby a koalice se snaží ukázat andělskou tvář občanům Přerova. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Materiál podpoří a je rád, že usnesení je takto na stole.  

Zaznělo tady, že prodávají městské byty Přerovanům, že mají přednost před ostatními. To je sice 

hezké, ale na druhou stranu, jak se zvýší počet obyvatel Přerova? 

Vybírejme pečlivě, ale umožněme také těm jiným, ne spekulantům, ve městě si byty pořídit.  

 

Ing. Vrána: 

Když prodávali minule byty, neměli žádný argument, že jde o spekulanta. Ten byty následně prodal     

a ten argument teď mají, a teď když má zájem o další nemovitost, tak navrhují, aby jeho nabídka 

nebyla uspokojena.  

 

Ing. arch. Horký: 

Městské byty by se prodávat neměly. 

 

p. Zácha: 

Na konci minulého volebního období mohlo město do svého vlastnictví koupit pozemek v místní části 

Předmostí a dnes tam mohlo být 120 parkovacích míst. Bylo to v areálu bývalých stavebnin FKK            

a tehdejší zastupitelstvo to neschválilo. 

Dnešní návrh – manželé vlastní v tomto domě dvě bytové jednotky, chtějí koupit tento nebytový 

prostor a udělat tam třetí bytovou jednotku. Vidí tam jistou garanci, že zůstane v jejich vlastnictví. 

Pokud se ve výběrovém řízení přihlásí někdo z venku, ne obyvatel toho domu, tak budou vždy 

předkládat za nejvyšší nabídkovou cenu. Tady udělali výjimku. 

 

Ing. arch. Horký, faktická: 

Dodržujme jednací řád, diskuse o parkovacích místech nepatří do tohoto bodu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že je to součástí diskuse tohoto bodu. 

 

Mgr. Grambličková, faktická: 

Měli by se držet tématu. Má stejný názor jako pan Horký. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2560/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 6675/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 6675/1 trvalý 

travní porost o výměře 248 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do výlučného 

vlastnictví pana M*** Ž***, bytem ***, za kupní cenu v místě a čase obvyklou 148.800,- Kč (včetně 

DPH).  

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Z fotografie je vidět, že žadatel žádá o pás pozemku, který je nejenom v sousedství jeho, ale i 

v sousedství sousední parcely. 

Dal protinávrh: prodat jen část, která je za jeho pozemkem.  

ZM ukládá Radě města Přerova rozdělit pozemek p.č. 6675/1 na dvě části tak, aby pozemek 

žadatele byl v té samé délce, jako pozemek, o který žádá. 

 

p. Zácha: 

Majitel sousedního pozemku byl samozřejmě osloven, zda nemá zájem o odkup. Sdělil, že zájem by 

měl, ale čeká na vyhotovení znaleckého posudku. Cenu mu sdělili a on se vyjádřil, že nemá zájem o 

odkup a souhlasí s tím, aby byl pozemek odprodán zájemci, jeho sousedovi.  

Je to v souladu i se sousedskými vztahy v lokalitě.  

 

p. Pospíšilík: 

Jde o budoucnost. Budoucí vlastník to může někdy prodat a nový vlastník o to bude žádat a budou 

sousedské spory. Návrhem pana Hrabiny předcházejí sousedskému sporu. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Jedná se o čistou spekulaci, se kterou nemohou pracovat při rozhodování. 

V důvodové zprávě je napsáno, že majitel souhlasí s tím, aby bylo prodáno žadateli. 

 

Mgr. Netopilová: 

Návrh pana Hrabiny považuje za velice rozumný.  

 

Mgr. Grambličková: 

Je nelogické, že prodávají celý dlouhý pás, který do budoucna může být předmětem nějakých 

nesrovnalostí.  

Mohlo by se počkat a připravit usnesení alternativnější. K čemu bude žadateli úzký pás? 

 

Ing. arch. Horký: 

Proč se nezabývají pozemky jižně od řešené parcely? Proč se pozemek nezarovná? To byla dříve 

nějaká cesta. Možná bude nejlepší, pozemky neprodávat vůbec. 

 

p. Zácha: 

Koordinační skupina projednala a nemá námitek. Majetková komise doporučila radě schválit záměr 

úplatného převodu. Bylo projednáno se sousedem a ten nemá zájem.  

Budou postupovat dle toho, jak zastupitelstvo schválí. 

 

Ing. Galeta: 

Zadělává se na sousedský spor. Jeden soused peníze má, druhý pravděpodobně peníze nemá a nemůže 

si to dovolit.  

 

 

Hlasování protinávrhu pana Hrabiny: 10 pro, 5 proti, 18 se zdrželo, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 

nepřítomen (Ing. Symerský). 
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Hlasování původního usnesení: 19 pro, 6 proti, 8 se zdrželo, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 

nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2561/26/3/2022 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: 

 

VARIANTA I.: 

1. trvá na usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. schváleném na jeho 25. zasedání konaném dne 

13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 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 do vlastnictví společnosti Accolade CZ 

64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 

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. 

 

2. neschvaluje platný 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 47.275.000,- Kč (tj. 1.250,- Kč/m2), která by byla navýšena o daň z přidané hodnoty      

v platné sazbě daně. 

 

 

VARIANTA II.: 

1. mění usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. schválené na jeho 25. zasedání konaném dne 

13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 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 do vlastnictví společnosti Accolade CZ 

64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 

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, tak, že Zastupitelstvo města Přerova 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 do 

vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem 

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč 

(tj. 1.050,- Kč/m2), která by byla navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

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 CTP Invest, spol. s r.o., IČ 26166453, se sídlem 

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

47.275.000,- Kč (tj. 1.250,- 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 
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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. 

 

 

VARIANTA III.: 

1. mění usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. schválené na jeho 25. zasedání konaném dne 

13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 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 do vlastnictví společnosti Accolade CZ 

64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, 

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, tak, že Zastupitelstvo města Přerova 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 do 

vlastnictví společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem 

Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, za celkovou kupní cenu ve výši 39.711.000,- Kč 

(tj. 1.050,- Kč/m2), která by byla navýšena o daň z přidané hodnoty v platné sazbě daně. 

 

2. 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 47.275.000,- Kč (tj. 1.250,- Kč/m2), která by byla navýšena o daň z přidané hodnoty      

v platné sazbě daně. 

 

3. ukládá Radě města Přerova vyhlášení výběrového řízení na 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 formou veřejné elektronické aukce. 

 

 

 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. schválené na jeho 

25. zasedání konaném dne 13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 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 do vlastnictví společnosti 

Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 

Praha 8, 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, tak, že nově zní:  

 

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

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,              
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se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 

47.275.000,- Kč, 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: 

Materiál se vrací k projednání, protože po minulém zastupitelstvu, které projednalo tento materiál byla 

doručena žádost firmy CTPark, která znovu poptala tento pozemek, dala nabídku, že znovu navyšuje 

kupní cenu na 1. 250,- Kč/m2.  

Rozdíl mezi schváleným usnesením v ceně je enormní, a tudíž musí znovu projednat v zastupitelstvu. 

Po diskusi doporučí jednu ze tří variant. 
 

Ing. Hrabina: 

Schválili prodej firmě Acolade CZ, to znamená, že z jeho pohledu uzavřeli nějakou kapitolu, ať to 

bylo výběrové řízení, nebo to šlo jinou formou. Následně firma jiná přihodila, že dá za metr více. 

Myslí si, že by to neměli vůbec akceptovat, z toho důvodu, že se mohou dostat do stavu, že dnes to 

prodají firmě jiné, za týden přijde třetí firma a nabídne zase víc. Budou ten pozemek prodávat dva 

roky? 

Chtějí tam vybudovat průmyslovou zónu, nějak rozhodli, tak se toho mají držet. 

 

Ing. arch. Horký: 

Jedna věc je cena a rozdíl cen přes 7 milionů korun. Zároveň je tu zodpovědnost a solidnost města. 

Ceny takových pozemků mohou vyletět hodně vysoko. Hovořil o tom minule, kdy uváděl příklad 

z Brna. 

Byl by rád, kdyby si vnitřní diskusí mezi předsedy klubů mohli stanovit hranici částky, která by byla 

akceptovatelná, na tom se shodnout a pak postupovat jednotně.  

 

p. Pospíšilík: 

Je zastáncem toho řešení, že pokud firma Acolade CZ dorovná částku, tak jim schválit prodej. 

Město potřebuje peníze a potřebuje průmyslovou zónu. Měla by se podepsat smlouva a prodej uzavřít. 

Nechce, aby byli dva vlastníci pozemků a jedna firma blokovala druhou.  

Do určité míry je to z jejich strany nesolidní, ale město se musí chovat jako správný hospodář. 

 

Mgr. Grambličková: 

Městu se v tomto docela tříští zájmy, protože buď se budou chovat jako správný hospodář a prodají 

nejvyšší nabídce, nebo budou seriózní a nechají situaci tak, jak již jednou odsouhlasili.  

Zastupitelé nejsou handlíři a opravdu musí zvážit, která z těchto firem může danou lokalitu nějak 

dovést do stavu, který odpovídá jejich představám.  
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S těžkým srdcem, ale bude hlasovat pro variantu I., protože se domnívá, že by neměli takovým 

způsobem handlovat. Nemusel by to být konec, mohli by takovým způsobem pokračovat na dalším 

zastupitelstvu.  

Kdyby třeba město pracovalo rychleji, tak možná mohla být podepsaná smlouva o smlouvě budoucí      

a nemuseli se teď dostat do takové situace. 

Preferuje variantu I. usnesení. 

 

p. Pospíšilík: 

K paní Grambličkové – jedná se skoro o 8 milionů korun.  

 

p. Zácha: 

Cítí tady shodu, po projednání na minulém zastupitelstvu. Není pravdou, že kdyby město bylo rychlé. 

Postupovali naprosto standardně. Po debatě se na něčem usnesli.  

Po osmi letech projednávání těchto pozemků je tady první developer, který vyplatil, koupil a zaplatil 

za okolní pozemky, které byly ve vlastnictví fyzických, možná i právnických osob. Bohužel, v daný 

okamžik, kdy přišla ta nabídka, která je rozdílově 7,5 milionů korun, tak smlouvu podepsat nemohl. 

S variantou, kterou předloží, čeká až po ukončení diskuse. 

Buď nabídka Accolade CZ, která je o 7,5 milionů nižší, nebo CTPark, nebo vyhlásit výběrové řízení, 

což by mohlo vést k tomu, že bude úplně jiný žadatel. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Tady se střetávají dvě problematiky. Jedna je ta, že nějakým způsobem došlo k rozhodnutí, ale jak řekl 

pan Zácha, je potřeba mít na vědomí, že zastupitelé jsou povinni spravovat majetek města s péčí 

řádného hospodáře. Vzhledem k tomu, že rozdíl v cenách je tak velký, tak upozornil na trestní 

zákoník, porušení při správě cizího majetku. Pokud se baví o rozdílu 7 milionů korun, tak se vystavují 

riziku, že budou muset prokazovat, že škodu nezpůsobili. Domnívá se, že je pravděpodobné, že by 

mohlo dojít k podání trestního oznámení, vzhledem k tomu, jak probíhá přetahování o tu možnost 

pozemky koupit.  

 

Ing. Hrabina: 

Co je řádný hospodář? Řádný hospodář dnes říká, že utrží o 7 milionů korun víc. Co se v tom 

okamžiku stane? Nevíme, co ta firma s tím územím udělá.  

Pokud město utrží o 7 milionů méně, tak předpokládá, že firma Accolade dá dohromady velkou 

plochu pozemku, konečně tam vystaví průmyslovou zónu, kterou město chce a tím podpoří 

zaměstnanost v Přerově, jeho rozvoj. 

Zastupitelé si musí říct, jestli 7 milionů korun teď, nebo průmyslová zóna včetně zaměstnanců. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Doplnil pana Hrabinu – nebo mít v hlavě ten postih 2 až 8 let dle rozhodnutí soudu v případě trestního 

stíhání. 

Když srovná obě firmy – obě velké, silné, mají za sebou velké projekty, vlastní tam pozemky. 

Spekulace bude ta, že firma druhá to koupí za vyšší cenu a domluví se s firmou první, která cenu dala 

menší, sjednotí ty pozemky, město dosáhne toho, co chtělo, bude tam průmyslová zóna a město získá 

o 7,5 milionů korun více. Výhoda – nebude obava z trestního stíhání. 

Podporuje variantu vyšší, nicméně cítí, že k tomu nemusí dojít. 

Dle jeho názoru, pokud tu jsou zástupci firmy Accolade, bylo by vhodné, aby k tomuto vystoupili.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Zástupci firmy Accolade se hlásili k vystoupení, ale probíhala diskuse zastupitelů, kteří mají přednost. 

 

Ing. Galeta: 

Je otázkou, jestli zastupitelé zaujmou pozici realitních makléřů, nebo pozici dobrého hospodáře. Zná 

dobré hospodáře, kteří darovali pozemky zadarmo, pokud věděli, že budou pozemky fungovat 

užitečně. 

Pokud by došlo k trestnímu řízení, tak státní zástupce musí vinu dokázat. 
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Ing. Jiří Stránský, šéf rozvoje nových lokalit společnosti Accolade CZ 64, s.r.o. 

 

Procedurální hlasování o možnosti vystoupení Ing. Stránského: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena 

(paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Ing. Jiří Stránský, šéf rozvoje nových lokalit společnosti Accolade CZ 64, s.r.o. 

Zcela souhlasí s názorem pana Hrabiny, zároveň ale slyší názor pana Dostála a v pozadí je možnost 

trestního obvinění v délce 2 až 8 let. Proto oni by dorovnali nabídku CTPark.  Je to bolí, ta nabídka je 

poměrně vysoká. CTPark si zcela jistě nezjišťoval inženýrské sítě, zcela jistě si nezjišťovali další věci 

kolem pozemků. Oni mají nainvestováno kolem 60 milionů korun do projektů a ten projekt potřebují 

dotáhnout. Pro ně už není cesta zpět. Nabídku dorovnají a chtějí být dobrým sousedem. Chtějí 

vybudovat průmyslový park v srdci industriální Hané a věří, že jim zastupitelé dají možnost 

vybudovat tento park. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Požádal pana Stránského, aby potvrdil, že se jedná o veřejný příslib, že ta nabídka je za tu cenu. 

 

Ing. Jiří Stránský, šéf rozvoje nových lokalit společnosti Accolade CZ 64, s.r.o. 

Jde o zcela veřejný příslib dorovnání ceny s tím, že by chtěli podepsat smlouvu v podstatě hned. 

 

Ing. Vrána, faktická: 

Vzhledem k tomu, že je to opravdu analogie se situací, která tady nastala minulé zastupitelstvo, tak 

poprosil o přestávku 5 minut na poradu šéfů klubů. 

 

Pan Zácha: 

Přestávku považuje trochu za zbytečnou, ale je to právo kolegy zastupitele. Cítí shodu, jen je škoda,    

že na minulém zastupitelstvu 13. června, kolem projednání mnozí zastupitelé mluvili jinak, a to v tom 

smyslu, že se zastupitelé mají chovat jako řádní hospodáři. V důvodové zprávě je napsáno, že 

startovali na ceně 450,00 Kč za m2. 

Tou rétorikou, která je tady používána, pojďme se vrátit na 450,00 Kč za m2, protože tady máme 

developera, který to chce postavit, bude splněna cena znaleckého posudku. 

Teď vážně, nechce, aby kdokoliv z nich měl problémy po jednání zastupitelstva. Ten rozdíl               

7,5 milionu korun je velký, který teď pan Stránský eliminoval a potvrdil cenu, kterou nabízí firma 

Accolade CZ na 47.275.000 Kč a oni teď mají dvě stejné nabídky. 

Na základě toho před 5-ti minutovou přestávkou, dá zapisovatelkám návrh na usnesení, který bude 

předkládat a který nebude ani jedna z původních a předložených variant: 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání mění usnesení č. 2515/25/3/2022 bod 2. schválené   

na jeho 25. zasedání konaném dne 13.6.2022, kterým Zastupitelstvo města Přerova schválilo 

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 do vlastnictví 

společnosti Accolade CZ 64, s.r.o., člen koncernu, IČ 11649216, se sídlem Sokolovská 394/17, 

Karlín, 186 00 Praha 8, 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, tak, že nově zní:  

 

„Zastupitelstvo města Přerova po projednání 

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 47.275.000,- Kč, 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 
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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.“ 

Pokud zastupitelé materiál odsouhlasí, tak může garantovat, že smlouva bude podepsaná v nejkratším 

možném termínu, aby tuto majetkovou záležitost uzavřeli. 

Kdyby bylo možno, a oni to opravdu konzultovali i u externích právníků, jednoznačně jim bylo 

řečeno, že odsouhlasit to za kupní cenu o 7,5 mil. korun nižší by se se zlou potázalo.  

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Poděkoval zástupci firmy Accolade CZ, že se zúčastnila této diskuse, že vnímala to, co mezi 

zastupiteli probíhalo. Pokud zastupitelé materiál schválí, bude rád, když bude naplněno, co si 

představují. 

 

Pan Martin Čechál, občan města Přerova: 

Stávají se svědky zajímavé situace, posledně tuto věc řešilo zastupitelstvo v červnu. On sám a někteří 

další navrhovali, aby otázka ceny byla řešena veřejnou elektronickou aukcí. Tím by odstranili tento 

problém, že by zastupitelé mohli být pohnáni před soud.  

Firma Accolade musela dorovnat cenu a zaplatit o 7,5 milionu korun více než v červnu chtěla. Co 

když v této chvíli následuje CT invest a za 5 minut pošle nabídku na 60 milionů korun? Co řeknou 

právníci? Žádá o odpovědi. 

 

Pan Jaromír Kajan, není občan města Přerova: 

Vlastní pozemky, které sousedí s městským pozemkem. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pan Kajan, jako majitel pozemku může hovořit. 

 

Pan Jaromír Kajan, není občan města Přerova: 

Chce podpořit prodej firmě Accolade. Na pozemku, který vlastní, vlastní podíl i CTPark a do dnešního 

dne nebyl schopen se s nimi vypořádat podílově, natož s nimi vůbec komunikovat. Ten pozemek 

vlastní tři přerovští podnikatelé, on je jedním z nich. Celá ta situace brzdí to, aby mohli požádat o 

stavební povolení a haly postavit. Požádal zastupitele, aby brali ohled i na ně, kteří tam chtějí co 

nejdříve stavět. 

Firma Accolade je s ním skoro každý den v kontaktu. Myslí si, že je to velmi dobrý partner pro stavbu 

v té lokalitě.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vyhlásil přestávku 10 minut. 

 

 

 

Přestávka 16:06 – 16:16 hodin. 
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Pan Zácha: 

Přednesl znovu svůj nový návrh na usnesení, který je promítnutý na plátně. 

 

 

Hlasování nového znění usnesení: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

2562/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 5215/27 

ostatní plocha o výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví 

paní E.Š. za kupní cenu ve výši 1.525,- Kč/m2 - cena v místě a čase obvyklá. V případě, že předmět 

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

sazbu DPH. 

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

budoucím prodávajícím a E.Š. jako budoucím kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena na základě 

výzvy kupujícího, do 60 dnů od doručení této výzvy, kdy součástí výzvy bude originál stavebního 

povolení na stavbu garáže na části p.č. 5215/27 v k.ú. Přerov opatřený doložkou o nabytí právní moci 

a 3 originály geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku, nejpozději však do 3 let od 

účinností budoucí kupní smlouvy.  

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2563/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 6050/1 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 6050/1 

ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 7392-128/2021 označené jako pozemek p.č. 6050/315         

o výměře 111 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví společnosti MAVI 

Real Estate Park, a.s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Ostrava-Přívoz, IČ: 03809901 za kupní cenu ve 

výši 110.000,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Neví, že to komise projednávala podruhé. Vyžádal si půdorys haly, ke které městský pozemek není 

potřeba, naopak to zasahuje do toho úzkého pásu izolační zeleně, toho stromořadí, které změkčuje 

přechod Strojíren do zemědělské krajiny. Výstavbou této haly bude izolační zeleň odstraněna, a proto 

by bylo na místě, aby ta hala měla alespoň zelenou fasádu s popínavými rostlinami. 

Je to podnět pro jednání se zájemci, aby se zachoval poměrně zdařilý a jednolitý pohled, který je jeden 

z mála, když se do Přerova přijíždí a vítá spíše zeleň než zbořeniště. 
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p. Zácha: 

Diskutovali to spolu již na komisi, bylo to znovu projednáváno v komisi. Pan Horký mluví                   

o stromořadí, které do jisté míry zastiňuje haly, které jsou stejně dosti viditelné z daleka. 

Firma si chce koupit pozemek, je velká pravděpodobnost, že některé stromy v rámci povolovacích 

procesů budou pokáceny. Je to uvnitř areálu bývalých Přerovských strojíren. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2564/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 1375 v k.ú. Žeravice                                                                                                                                                                          

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 1375 zahrada        

o výměře 315 m2 v k.ú. Žeravice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění 

manželů A*** a  A*** P***, bytem *** za kupní cenu celkem 119.700,- Kč - cena v místě a čase 

obvyklá. Dodání pozemku je osvobozeno od DPH.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2565/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 483/5 v k.ú. Penčičky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 483/5 

zahrada, dle geometrického plánu č. 355-136/2021 označené jako pozemek p.č. 483/11 o výměře     

245 m2 v k.ú. Penčičky z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví paní T*** J***, bytem 

*** za kupní cenu ve výši 93.100,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2566/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– pozemku p.č. 634/5 v k.ú. Předmostí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci – pozemku p.č. 

634/5 ostatní plocha, o výměře 32 m2 v k.ú. Předmostí, z podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 

pozemku paní M*** M***, bytem ***, z podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemku pana 
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J*** Z***, bytem *** a z podílového spoluvlastnictví ve výši id. 1/3 pozemku paní M*** Z***, 

bytem *** do majetku statutárního města Přerova za kupní cenu v místě čase obvyklou 15.000,- Kč.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2567/26/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 2883/75 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovité věci do majetku 

statutárního města Přerova – pozemku p.č. 2883/75 zastavěná plocha a nádvoří 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, a to za těchto podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje o převáděný majetek řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném 

zájmu k účelům vyplývajícím z ustanovení Čl. II. odst. 2 smlouvy. Převáděný majetek nelze 

využívat k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti, nelze jej 

pronajímat ani přenechat do pachtu, ani takové nakládání strpět. Toto omezení se sjednává na 

dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro 

nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí.  

2. Smluvní strany se dohodly, že porušením podmínky stanovené v odst. 1 tohoto Článku není 

stav, kdy výsledkem níže uvedeného výpočtu bude hodnota nižší než „20“ (%). Výpočet 

skutečné míry hospodářského využití příslušné nemovitosti v daném kalendářním roce bude 

založen na poměru plochy zaujímající hospodářskou činnost k celkově využitelné ploše 

převáděného majetku, s přihlédnutím k počtu dnů hospodářského využívání, a to dle níže 

uvedeného vzorce:  

Suma [A1; A365/366] 

------------------------- *100 ≤ 20% 

B * C 

 

kde údaje ve vzorci znamenají: 

A1 až 365/366  plocha nemovitosti z celkové využitelné plochy nemovitosti využita konkrétní den 

kalendářního roku k hospodářské (ve smyslu komerční či jiné výdělečné) činnosti (v m2) 

Suma [A1, A365/366]  součet A za všechny kalendářní dny kalendářního roku (v m2) 

B celková využitelná plocha nemovitosti (v m2) 

C celkový počet dnů kalendářního roku (tj. 365 resp. 366 v přechodném roce)  

3. Smluvní strany se dohodly, že za hospodářskou činnost se dále nepovažuje taková činnost, 

která je považována ve smyslu Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v Čl. 107 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (2016/C 262/01) za činnost nehospodářskou.  

4. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením 

Čl. II. odst. 2 smlouvy, anebo bude-li převáděný majetek využíván k hospodářské činnosti ve 

smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti anebo bude-li převáděný majetek pronajímán či 

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání trpěno, zaplatí nabyvatel převodci smluvní 

pokutu ve výši 28.500,- Kč. Nebude-li nabyvatel převáděný majetek využívat ve veřejném 

zájmu v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 smlouvy, nebo bude-li převáděný majetek 

využíván k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti anebo bude-li 

převáděný majetek pronajímán či přenechán do pachtu, nebo bude-li takové nakládání trpěno, 

je převodce oprávněn od smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.  
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5.    Nabyvatel je však oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné 

stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě.  

6. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti uvedené       

v odst. 1 tohoto článku ve vztahu ke každé jednotlivé převáděné nemovité věci tvořící 

převáděný majetek. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 

vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být 

toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení 

smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně. 

7. Úhradu smluvních pokut dle odst. 4 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních 

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

8. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku spojeno s náklady na vypracování 

znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel 

uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena 

písemná výzva převodce k zaplacení smluvní pokuty.   

9. Převodce je oprávněn ode dne vzniku příslušného závazku nabyvatele podle této smlouvy      

do 365 kalendářních dnů po ukončení doby trvání tohoto závazku provést kontrolu, zda je 

takový závazek nabyvatele dodržován, respektive zda byl dodržován před ukončením jeho 

trvání.  Nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout součinnost, zejména umožnit 

převodci šetření na místě a na výzvu převodce mu předložit požadované dokumenty.               

V případě porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 

Kč, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva 

převodce k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce lze uložit                

i opakovaně. 

10. Odstoupení od smlouvy převodcem se nedotýká povinnosti nabyvatele zaplatit peněžitá 

plnění, na jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl převodci nárok do data účinnosti odstoupení. 

11. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě a nabývá účinnosti dnem doručení 

nabyvateli. Odstoupením se závazky smlouvy ruší od počátku a smluvní strany si vrátí vše, co 

si splnily, kromě peněžitých plnění, na jejichž úhradu vznikl převodci nárok do data účinnosti 

odstoupení. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně smlouvou zřizuje v souladu 

s § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., k zajištění účelu převodu vymezeného v Čl. II odst. 2 smlouvy,         

ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné právo, spočívající v závazku 

nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 

10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy do katastru 

nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné právo. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

2568/26/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerov - pozemků p.č. 193/5, na kterém stojí stavba bez čp/če, garáž, 

p.č. 199/3, p.č. 193/6, p.č. 193/3, na kterém stojí stavba občanské 

vybavenosti bez čp/če, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod stavby bez čp/če – garáž, která stojí na pozemku p.č. 193/5 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov I-
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Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za dohodnutou 

kupní cenu ve výši 2.400.000,- Kč.  

 

2. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 121 m2 v k.ú. 

Přerov z podílového spoluvlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se 

sídlem Přerov I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 ve výši id. 5/6 do vlastnictví statutárního 

města Přerov za dohodnutou kupní cenu ve výši 250.000,- Kč.  

 

3. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 199/3 ost. pl., ost. komunikace o výměře 99 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti Přerovská kapitálová společnost s.r.o., se sídlem Přerov          

I-Město, Polní 2818/7, IČ 25352571 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu      

v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 156.750,- Kč, která bude navýšena     

o příslušnou sazbu DPH.  

 

4. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře 24 m2 v k.ú. 

Přerov ze společného jmění manželů Ing. L***a Z*** K*** ve výši id. 3/8 do vlastnictví 

statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve 

výši 25.125,-Kč a ze společného jmění manželů P*** a Ing. J*** M*** ve výši id. 3/8 do 

vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého 

posudku ve výši 25.125,-Kč.  

 

5. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 193/3 zast. pl. a nádvoří o výměře 62 m2, jehož 

součástí je stavba občanské vybavenosti bez čp/če, v k.ú. Přerov ze společného jmění manželů 

Ing. L*** a Z*** K***ve výši id. 1/2 do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu   

v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 709.000,-Kč a ze společného jmění 

manželů P*** a Ing. J*** M*** ve výši id. 1/2 do vlastnictví statutárního města Přerov za 

kupní cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 709.000,-Kč.  

 

6. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

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

opatření 
rozpočet po 

úpravě 

 1121 210 Příjem z daně z příjmů 

právnických osob 
130 000,0 + 3 359,0 133 359,0 

 4111 210 Neinvestiční přijaté transfery  

z všeobecné pokladní správy  

státního rozpočtu 

1 877,8 * + 949,0 2 826,8 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  
PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 
rozpočet po 

úpravě 
3639 530 Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300731 

– Výkup pozemků a staveb ve 

dvorním traktu nemovitosti TGM 16) 

0,0 + 4 308,0 4 308,0 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V zásadě u všech nemovitostí jsou na ceně znaleckého posudku s výjimkou pěti garáží na pozemku 

p.č. 193/5 u vjezdu do vnitrobloku. Projekt rekonstrukce TGM 16 počítal s těmi garážemi, že tam 

zůstanou a vzhledem k tomu, že jsou na dvojnásobku ceny znaleckého posudku, tak navrhl v bodě 1 

usnesení neschválit koupi a v ostatních bodech ano. Upravil by se také bod 6 usnesení. 

Dal protinávrh: 

Bod 1 usnesení – neschválit úplatný převod a upravit bod 6 usnesení. 
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Ing. Hrabina: 

K částce 40 milionů korun za nákup TGM 16 a 18 milionům za projektovou dokumentaci se přihazuje 

4,2 miliony korun za výkup dalších částí pozemků. 

Doporučil koupit i objekt, který je na pozemku p.č. 193/2, což je restaurace U hrocha. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál probírali na Finančním výboru. Členové měli jednoznačnou shodu v tom, že jej doporučí 

zastupitelstvu ke schválení. 

Rozumí některým námitkám, že ta cena je vyšší než byla cena znaleckého posudku cca o 1,2 milionů 

korun. Pozemky město potřebuje jako zázemí pro TGM 16 a pokud je možnost je nyní vykoupit 

všechny až na jeden problematický, který by trval delší dobu, tak by byl pro, aby zastupitelstvo tento 

návrh schválilo.   

 

p. Pospíšilík: 

Jejich klub dlouhodobě nesouhlasí s nákupem této budovy a investicemi do ní. Je daleko důležitější 

investice do Strojaře, nebo víceúčelové sportovní haly. 

Při nákupu této budovy kritizovali, že zároveň s budovou se nekoupily také tyto menší budovy, 

protože pokud se bude budova rekonstruovat, tak tyto objekty budou blokovat nakládání v celé 

lokalitě. I přes nesouhlas s touto investicí souhlasí s tím, aby se tyto budovy nakoupily, a aby město 

vlastnilo celou plochu. 

Problém je nejen obrovská cena za rekonstrukci budovy, ale i to, že náměstí nebude nikdy funkční, 

pokud nezajistí v blízkém okolí větší kapacitu parkování, popřípadě autobusovou zastávku, aby 

k oživení došlo.  

Do budovy se již investovalo 60 milionů korun a  jsou jako opozice tlačeni k tomu, aby v budoucnu 

souhlasili s rekonstrukcí. 

 

JUDr. Žamboch: 

Dotaz – má město ošetřeno, jakým způsobem se zbaví těch zástav? V důvodové zprávě je uvedeno, že 

jsou zástavy na 16,3 miliony korun, 15 milionů korun, 21,8 miliony korun. 

 

p. Zácha: 

Zástavy okomentuje vedoucí odboru majetku pan Dohnal, jak to bylo při nákupu té budovy. 

Na pana Horkého, jeho protinávrh neschválit bod 1 usnesení, domnívá se, že s bodem 1 usnesení 

souvisí i bod 2 usnesení. Jinak by to nedávalo smysl. 

 

Ing. Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb: 

Je zastavena 1/6, která patří společnosti PCP Estate, s.r.o. a tuto část město nepřevádí do svého 

vlastnictví, právě proto, že tento podíl je zastaven. Snažili se s touto společností uzavřít smlouvu          

o smlouvě budoucí, ale přišlo od nich negativní stanovisko. 

 

Ing. arch. Horký: 

Městu bude 1/6 chybět a pokud bude chtít něco realizovat, tak se musí spoléhat na dobrosrdečnost 

jmenované společnosti, zda bude souhlasit se stavebními úpravami či nikoliv.  

Chápe, že je rozumné to nádvoří vlastnit vcelku, proto poupravil návrh svého usnesení: 

V bodě 1 usnesení – schvaluje úplatný převod stavby, jak je uvedeno, a na konci bodu uvést        

za cenu znaleckého posudku. 

 

p. Pospíšilík: 

Požádal vedoucího odboru majetku, aby sdělil, jak je bude blokovat zástava v rekonstrukci celé 

nemovitosti. 

 

 

Ing. Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb: 

S ohledem na to, že daná zástava se týká pouze garáží, tak by je neměla brzdit, protože plochy nejsou 

zastaveny. 
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Navázal na připomínku pana Horkého, že součástí podkladového materiálu je uvedeno, že jednání o té 

ceně už proběhlo a ti majitelé to odmítli. Jednání už proběhla a právě proto je navržena tato varianta. 

 

p. Zácha: 

Jednání už proběhlo, je to napsané i v důvodové zprávě. Jednatel společnosti Přerovská kapitálová 

společnost s.r.o. s cenou dle znaleckého posudku nesouhlasí a navrhl kupní cenu ve výši 2.400.000 Kč 

a takto to předkládají zastupitelstvu. 

Nikdy se žadateli nejedná soukromě, vždy je přítomen příslušný zaměstnanec magistrátu. 

 

Mgr. Netopilová: 

Jde o dvojnásobek ceny. To by je mělo přinejmenším přibrzdit tady v tom nadšení něco udělat. 

 

 

Hlasování protinávrhu pana Horkého: 11 pro, 2 proti, 20 se zdrželo, 1 omluvena (paní Hanzlová),    

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování původního usnesení: 24 pro, 3 proti, 6 se zdrželo, 1 omluvena (paní Hanzlová),                 

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2569/26/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

– podílu o velikosti id. ⅓ na pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu           

o velikosti id. ⅓ pozemku p.č. 507/2 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví paní E*** H***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou ve výši 23.467,- Kč.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

2570/26/3/2022 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 548/5 a podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku p.č. 548/4, 

oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1.  neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 548/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku 

p.č. 548/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova 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 nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 548/5 ostatní plocha, ostatní komunikace a podílu o velikosti id. 1/2 na pozemku 

p.č. 548/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví 

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

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

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2571/26/3/2022 Převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 263 a pozemku p.č. 264, oba v k.ú. Čekyně 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, oba      

v k.ú. Čekyně z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu              

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

2. schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 263 ostatní plocha, jiná plocha a pozemku p.č. 264 ostatní plocha, zeleň, oba      

v k.ú. Čekyně z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu              

ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Jejich klub souhlasí, park je neudržovaný, padají tam stromy, které jsou nebezpečné pro okolní 

zástavbu. 

 

Ing. Střelec: 

Výbor chce, aby park přešel do majetku města a do budoucna se park otevřel občanům. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2572/26/3/2022 Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – 

pozemku p.č. 455/5, v k.ú. Lověšice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

p.č. 455/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lověšice u Přerova 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. 455/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Lověšice u Přerova z vlastnictví ČR,          

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

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

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2573/26/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemků p.č. 5207/76 a p.č. 5207/86, oba v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemků p.č. 5207/76 ostatní 

plocha o výměře 871 m2 a p.č. 5207/86 ostatní plocha o výměře 1 m2, oba v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví spol. AGENTURY H + N, v.o.s., se sídlem Komunardů 442/16, Holešovice, Praha 7 

ve výši id. 1/2 pozemků, pana Ing. J*** K***, bytem *** ve výši id. 3838/10000 pozemků, paní B*** 

K***, bytem *** ve výši id. 5855/100000 pozemků a pana Ing. O*** K***, bytem *** ve výši id. 

5765/100000 pozemků do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu v místě a čase 

obvyklou ve výši 444.720,- Kč.  

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučuje získat tyto pozemky do vlastnictví města. 

Původně žádali vlastníci 550 Kč/m2, ale poté se ztotožnili s cenou znaleckého posudku, která je 510,00 

Kč/m2. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2574/26/3/2022 Majetkoprávní vypořádání – infrastruktura ul. Markulčekova a ul. 

Kotasova v k.ú. Přerov (Přerovské zahrady) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje bezúplatný převod nemovité věci - části pozemku p.č. 2580/3 orná půda o výměře 

cca 2900 m2 v k.ú. Přerov z podílového spoluvlastnictví BETÁK REALITY s.r.o., se sídlem 

Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 k id 1/5, *** J*** J***, bytem *** k id 

2/5, T*** K***, bytem *** k id 1/5 a P*** K***, bytem *** k id 1/5 do vlastnictví 

statutárního města Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046, panem J*** 

J***, bytem ***, panem T***K***, bytem *** a panem P*** K***, bytem ***(jako 

budoucími dárci) a statutárním městem Přerov (jako budoucím obdarovaným). Darovací 

smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne, kdy budoucí dárce předloží budoucímu 

obdarovanému originál nebo ověřenou kopii dokladu o splnění podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy pro užívání stavby "Obytný park – Přerovské zahrady, 

dopravní a technická infrastruktura“ (SO 101 Komunikace a zpevněné plochy) a 6 originálů 
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nebo ověřených kopií geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku, nejpozději 

však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy.  

 

2. schvaluje úplatný převod nemovité věci vybudované v rámci stavby "Obytný park – 

Přerovské zahrady, dopravní a technická infrastruktura“ - SO 101 Komunikace a zpevněné 

plochy na pozemcích p.č. 2580/3 a p.č. 2580/9 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví BETÁK 

REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 do vlastnictví 

statutárního města Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 (jako 

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

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

kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, nejpozději však do 5 let od uzavření 

budoucí kupní smlouvy.  

 

3. schvaluje úplatný převod nemovité věci vybudované v rámci stavby "Obytný park – 

Přerovské zahrady, dopravní a technická infrastruktura“ - SO 305 Odvodnění komunikací na 

pozemcích p.č. 2580/3, p.č. 7152/2 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví BETÁK REALITY s.r.o., se 

sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 do vlastnictví statutárního města 

Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 (jako 

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

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

kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby SO 305 Odvodnění komunikací, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí 

kupní smlouvy.  

 

4. schvaluje úplatný převod nemovité věci vybudované v rámci stavby "Obytný park – 

Přerovské zahrady, dopravní a technická infrastruktura“ - SO 404 Veřejné osvětlení na 

pozemcích p.č. 2580/3 a p.č. 2580/9 oba v k.ú. Přerov z vlastnictví BETÁK REALITY s.r.o., 

se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 do vlastnictví statutárního města 

Přerova, za kupní cenu celkem ve výši 1210,- Kč, včetně DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi společností BETÁK 

REALITY s.r.o., se sídlem Kratochvílova 624/43, 75002 Přerov, IČ: 05314046 (jako 

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

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

kupujícímu doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro 

užívání stavby SO 404 Veřejné osvětlení nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní 

smlouvy.  

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Projednávala materiál komise pro rozvoj? V minulém volebním období výbor projednával rozšíření 

ploch pro výstavbu v lokalitě kasárna. Je to velký rozsah změny pole na stavební parcely. 

 

p. Zácha: 

Materiál projednávala koordinační skupina, rada města a zastupitelé mají stanovisko odboru majetku. 

O rozvojové pracovní komisi informaci nemá, jestli to její členové měli na předmětu svého jednání. 

Postup je zavedený, přebírají až po realizaci toho díla za sjednanou cenu. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2575/26/3/2022 Směna nemovitých věcí – části pozemku p.č. 207/2 v k.ú. Vinary u 

Přerova za část pozemku p.č. 207/5 v k.ú. Vinary u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje směnu nemovitých věcí – části pozemku p.č. 

207/2 zahrada dle geometrického plánu č. 587-41/2022 označené jako díl "a" o výměře 810 m2 v k.ú. 

Vinary u Přerova. ve vlastnictví statutárního města Přerova za část pozemku p.č. 207/5 zahrada dle 

geometrického plánu č. 587-41/2022 označenou jako díl "d" o výměře 658 m2 v k.ú. Vinary u Přerova 

v podílovém spoluvlastnictví Z*** M***, bytem *** k id ½ a J*** Z***, bytem *** k id ½                  

s doplatkem rozdílu cen směňovaných pozemků ve výši 392.500,- Kč ve prospěch statutárního města 

Přerova. Dodání části pozemku p.č. 270/2 díl "a" v k.ú. Vinary u Přerova v majetku statutárního města 

Přerova není předmětem DPH.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2576/26/3/2022 Bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví statutárního města 

Přerov situovaných v nemovitosti kino Hvězda do vlastnictví KIS 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci         

v celkové účetní hodnotě 4.181.564,09 Kč dle přílohy situované v objektu kino Hvězda mezi 

statutárním městem Přerov jako dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města 

Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G. Masaryka 8, IČ 45180512 jako obdarovaným, který 

vlastnické právo k movitých věcem nabyde dnem 1.10.2022. Ujednáním darovací smlouvy bude 

stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál na Finančním výboru jednomyslně podpořili, protože narovnává situaci mezi statutárním 

městem a KIS především z hlediska odpisů, kdy správně má odepisovat KIS. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2577/26/3/2022 Vypořádání majetkoprávních vztahů k movitým věcem ve vlastnictví 

statutárního města Přerova - dodatek č. 21 ke zřizovací listině               

a bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví KIS  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření dodatku č. 21 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní              

a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G. Masaryka 8,              
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IČ 45180512, ze dne 2.11.2009, ve znění dodatků č. 1  ze dne 2.11.2009, č. 2 ze dne 9.2.2010,  

č. 3 ze dne 13.4.2010, č. 4 ze dne 14.12.2010, č. 5 ze dne 2.5.2011, č. 6 ze dne 2.10.2012, č. 7 

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

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

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

a č. 19 ze dne 5.11.2020 a  č. 20 ze dne 15.12.2021, kterým se upravuje zřizovací listina tak, 

že se z majetku svěřeného k hospodaření vyjímají movité věci  v  celkové pořizovací  hodnotě 

702.946,-Kč dle přílohy ke dni 30.9.2022. 

 

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy na movité věci v celkové účetní hodnotě 589.539,- Kč 

dle přílohy situované v objektu Galerie města Přerova mezi statutárním městem Přerov jako 

dárcem a příspěvkovou organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem 

Přerov I-Město, nám. T.G. Masaryka 8, IČ 45180512 jako obdarovaným, který vlastnické 

právo k movitých věcem nabyde dnem 1.10.2022. Ujednáním darovací smlouvy bude 

stanovení výše podpory malého rozsahu (de minimis). 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

2578/26/3/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 

prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 1885/2 a p.č. 

5307/222, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným 

z předkupního práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

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

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

k pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 a k pozemku p.č. 

5307/222 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 58 m2, oba v k.ú. Přerov České republice – 

příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, jako osobě povinné z předkupního práva. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2579/26/3/2022 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. 

etapa" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" mezi společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I- Město, 750 02,             

IČ: 47674521 a statutárním městem Přerov ve znění dle přílohy č. 1. 
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2. schvaluje finanční spoluúčast statutárního města Přerova na realizaci stavby Kanalizace          

a ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" ve výši 

25.000.000,- Kč. 

 

3. ukládá odboru ekonomiky zapracovat do rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 

finanční prostředky ve výši 25.000.000,- Kč na dofinancování stavby Kanalizace a ČOV 

Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa" dle podmínek 

uvedených v Dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, 

Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace Penčice - 2. etapa". 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Upozornil na riziko nepřipojení občanů z finančních důvodů. 

V Čekyni se část občanů brání připojení. 

VAK zajistil sušárnu zbytků z kanalizace. Udržitelnost je 8 let. Na sušení odpadů je potřeba plyn         

a všichni vědí, jak je to s jeho dodávkami. Ceny plynu se mohou promítnout do hospodaření VAKU     

a může dojít k tomu, že se bude muset navýšit vodné a stočné. Požádal pana Záchu, aby poskytl 

informace. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Jedná se o to, jestli zastupitelé chtějí, aby v místních částech byla kanalizace, a ne o to, jakým 

způsobem bude nastavovat VAK svoje ceny. To není předmětem tohoto bodu. 

 

p. Zácha: 

Reakce na pana Pospíšilíka – proběhlo znovu jednání na Ministerstvu životního prostředí. Jsou si 

vědomi, jaká je cena plynu – plyn se dnes neobchoduje – výsledkem jednání je, že bude významná 

úleva, co se týká udržitelnosti provozu sušárny. 

Ke kanalizaci – je hotová projektová dokumentace a vydané stavební povolení a je hotový projekt. Je 

projednané na Ministerstvu životního prostředí. Nebude se žádat jen o kanalizaci v Přerově, ale i 

v Lipníku. Je šance využívat významně dotačních prostředků. 

Ve VAKU zhruba před třemi týdny zjistili, že je možnost získat dotace, proto předkládají řádně 

materiál. Není jisté, že budou úspěšní v získání dotace. Je šance, buď ji využijí nebo ne. 

V Přerově je nejlevnější voda široko, daleko. Dělají kalkulace. Nevztahujte jen na ceny plynu. 

Sušárna – mají vyjednanou výraznou úlevu v rámci udržitelnosti projektu. Nemusí sušit naplno, jak 

mají v podmínkách dotace, ale do kalkulované ceny vodného a stočného se neprojevuje jen sušárna       

a plyn. Je tam kolektivní vyjednávání, cena elektrické energie, provoz.  

Kalkulace se teď ve Vaku chystá. Nemají nakoupenou elektřinu ani na celý rok 2023. Mají 

nakoupenou skoro polovinu elektrické energie, něco se jim povedlo nakoupit již i plynu. Do ceny 

vodného a stočného se projevuje kalkulace na celý rok a dnes se neznají ceny ani jaké budou za dva 

dny.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor materiál projednal. Bylo pro ně nejdůležitější to, že kanalizace se bude stavět 

v okamžiku, kdy získají dotaci. Celková cena je 95 milionů korun. Pokud se získá dotace 65 milionů 

korun, tak je to významná částka. Město se bude podílet formou úpisů akcií 25 000, to znamená 

formou navýšení základního kapitálu a podílu města ve VAK. 

Finanční výbor materiál ve všech bodech podpořil. 

 

Ing. Střelec: 

Jako předseda místní části Čekyně materiál vítá. Je rád, že město poskytlo dotaci i pro občany, kteří se 

nemohli připojit. Město zaplatilo i projektovou dokumentaci přípojek jednotlivým občanům.  

To, že se někteří občané nepřipojují, je jejich ekonomické chování. 
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p. Pospíšilík: 

Výbor pro místní části byl od začátku u tohoto projektu a jeho přáním je, aby se to dokončilo. 

 

Ing. Střelec: 

Většina občanů Čekyně se již připojila. Nevidí důvod, že by se nepřipojovali občané Penčic, i když 

takoví tam také budou. To je riziko projektu. 

 

p. Zácha: 

Nikdo nebude občanům místní části vyhrožovat, že se musí připojit. 

 

Mgr. Grambličková: 

Dotace má určité podmínky a dříve, když se na kanalizaci nepřipojilo určité procento obyvatel, tak 

bylo riziko, že se dotace vrací zpět. Je tato podmínka stále? Jaké procento se vrací? 

 

p. Zácha: 

Stále platí, že pokud nebudou splněny parametry dotace, nepřipojí se požadovaný počet obyvatel, tak 

se bude dotace vracet.  

 

Ing. Galeta: 

Poděkoval panu Záchovi za kvalifikovanou odpověď. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

V dnešní době je povinností města zajistit občanům kanalizaci.  

 

Ing. Hrabina: 

Kanalizace je nutná, nicméně je nutné, aby se připojil určitý počet domů, aby se dotace nemusela 

vracet. Nezaznělo kolik přípojek musí být připojeno, aby se dotace nemusela vracet. 

 

p. Zácha: 

To už po něm chtějí moc, aby z toho projektu počítal, kolik je přípojek a kolik má být připojeno. Není 

jisté, že tu dotaci obdrží. Mají jedinečnou šanci dotaci obdržet. Byli na Ministerstvu životního 

prostředí, je šance dotace získat. 

Maximum informací, které měl poskytl. Pokud jsou další dotazy, požádal o jejich zaslání a on jim na 

ně odpoví. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

V roce 2011 bylo v Penčicích 130 domů a on věří, že občané si zaslouží kanalizaci. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 17:33 – 17:53 hodin 
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4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

primátora. 

 

2580/26/4/2022 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje úpravy rozpočtu a závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2), a to za 

podmínky schválení novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor probíral tento i následující materiál a v naprosté shodě je doporučili ke schválení         

ve všech bodech. 

 

Ing. arch. Horký: 

Zeptal se na položku „projektová dokumentace školního hřiště ZŠ Předmostí – dofinancování                

o 800 tisíc Kč. Zeptal se, zda chápe správně, že už se na to něco alokovalo, a teď se bude doplácet   

800 tisíc Kč pouze na projektovou dokumentaci? 

Dále měl podnět – řešením úpravy prostoru křižovatek Kozlovská, Šrobárova, Bayerova – zajímá ho, 

zda na tom řešení pracuje i nějaký urbanista nebo architekt, hlavně krajinný architekt. A zdali bude 

tato křižovatka představena nějakým způsobem veřejnosti jako způsob participace, aby se k tomu 

mohli místní také vyjadřovat.  

 

Ing. Mazochová: 

Odpověděla, že 800 tisíc Kč je dofinancování z toho důvodu, že projektovou dokumentaci 

v posledních letech prováděli a předpokládají, že finanční část, která je teď vyčleněná, nebude stačit. 

 

Ing. Gala: 

Celé území od křižovatky Šrobárova, Kozlovská a širšího okolí, tak spolupracovali s paní 

architektkou, takže je tam určitá studie, která je podkladem pro tu projektovou dokumentaci. Myslí si, 

že je to zdařilé. Neuvažovali, že by to předložili občanům, nicméně je ještě ve hře projednání 

parkoviště Malá Trávnická, které se bude v prvním týdnu v říjnu se zdejšími obyvateli probírat. Mají 

představu, že by tam představili i širší okolí, kdy součástí může být i tato křižovatka. Ale křižovatku 

tam už chtějí opravdu zrealizovat. Projekt přihlásili do projektů ITI a chtěli by toto území nějakým 

způsobem zrevitalizovat nebo zlepšit. 

 

pan Martin Čechál, občan města Přerova: 

Měl dotaz na opravy 10 volných bytů na ul. Bartošova a na ul. Jižní čtvrť, každá oprava za půl milionu 

Kč – zeptal se, zda tyto byty jsou v tak zbědovaném stavu, nebo jestli je to rámcová částka určená 

rozpočtovým opatřením a zda lze doufat, že výsledná cena bude nižší. 

Pozastavil se nad výší částek na dopracování projektové dokumentace na školní hřiště ZŠ B. Němcové 

– 300 tisíc Kč, na ZŠ Předmostí – 800 tisíc Kč. 

Další dotaz měl na dotaci pro Český svaz včelařů – 20 tisíc Kč. Je to sice základní organizace Přerov, 

ale se sídlem v Horní Moštěnici – proč to podporuje město Přerov, proč ne Horní Moštěnice. 
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Dále měl 3 body na vědomí – je tam např. 200 tisíc Kč na projekt „Kiss and Ride před školami“, dále 

jeden milion Kč na sportovní areál Dluhonice, což souvisí s dálnicí, a dále skoro 4 miliony Kč            

na dofinancování úhrad za elektrické energie a jeden milion Kč KISu na totéž. 

 

primátor Ing. Měřínský: 

Myslí si, že je dobré i pro město Přerov, pokud podpoří včelaře v Horní Moštěnici. Má informace,       

že co se týká prospěšnosti včel, tak pouze 10% obecného prospěchu zůstává včelaři. Proto si myslí,     

že 20 tisíc Kč, které město dává, jsou dobře investované peníze. 

 

p. Zácha: 

Odpověděl na bytové jednotky, které jsou nepronajmutelné bez plánované rekonstrukce. Pokud bude 

občan chtít informaci, tak mu pošle na email rozsah prováděných prací. Je to z celkové částky            

15 milionů Kč, která byla alokována v rozpočtu na opravu celkem 38 bytových jednotek, které jsou ve 

vlastnictví města, jsou prázdné a nelze je pronajmout vzhledem k jejich technickému stavu. 

 

Ing. Hrabina: 

Reagoval na p. Čechála, protože je členem místní organizace včelařů, a téměř 99 % lidí v tomto spolku 

je z Přerova, proto je žádáno jakoby do Přerova, i když sídlo je v ordinaci pana L. v Horní Moštěnici. 

Cizí členové tam nejsou, jsou to opravdu lidé z Přerova. 

 

Mgr. Kouba: 

Materiál byl na podnět odboru školství, kdy včelaři požádali, ale nevlezou se do žádného dotačního 

titulu, jak už kvůli sídlu, tak i kvůli cílové skupině. Každoročně se podporují, letos částka byla kvůli 

zvýšeným nákladům stanovena na 20 tisíc Kč. Město přispívá i na Přerov Město I, které má sídlo 

v Bochoři. Přerov I působí v částech Čekyně, Dluhonice, Lověšice a Vinary, v této lokalitě je 29 

včelařů a 291 včelstev, Přerov II – Žeravice, Popovice, Penčice, Předmostí, Kozlovice, Lýsky, 

Újezdec – aktuálně 74 včelařů a 693 včelstev. 

Co se týká hřišť, tak částka odpovídá poměru nákladů na vybudování těchto hřišť, které Rada města 

zadala do seznamu ITI investic na léta 2021-2027. Potřebují mít projektovou dokumentaci, aby město 

mohlo být jako první žadatel o dotační titul až bude vypsána výzva. 

 

Ing. arch. Horký: 

Z materiálu pochopil, že se dofinancovává 800 tisíc Kč něco, co už zde je. Rád by věděl, jaká je 

očekávaná celková částka na projektovou dokumentaci na školní hřiště ZŠ B. Němcové a ZŠ 

Předmostí, protože hodnota projektové dokumentace se počítá z výše očekávaných nákladů na hřiště. 

Dále by rád věděl, co bylo na ITI podepsáno do indikativních projektů. Myslí si, jestli by si neměli 

položit otázku, zda má smysl mít u každé školy tak drahé hřiště, o které se potom musí pořádně starat, 

jestli jsou peníze na údržbu těchto hřišť, aby se za dalších 10 let nemusela dělat znovu za dalších        

20 milionů. Proto by byl obezřetný v tom, co všechno se bude na to hřiště projektovat, aby to bylo 

funkční a zároveň, aby to nebylo přehnané. 

 

Mgr. Kouba: 

Celkové výdaje projektů na modernizaci školního hřiště ZŠ Komenského Předmostí je 25 500 Kč a na 

modernizaci školního hřiště ZŠ B. Němcové je 15 milionů Kč. To jsou předpokládané částky, které 

byly schválené na Radě města a byly předloženy vedení ITI Olomoucké aglomerace. 

 

primátor Ing. Měřínský: 

Sdělil, že je třeba říct, že aby se projekt dostal do ITI, tak nemůže být samostatně rekonstrukce hřiště. 

Musí to být součástí i jiných úprav jako jsou například rekonstrukce školní jídelny nebo nějakých 

jiných objektů ve škole. Částka na rekonstrukci není pouze na rekonstrukci toho hřiště, ale na 

rekonstrukci takovou, aby to splňovalo podmínky dotačního projektu. 

 

Pan Martin Čechál, občan města Přerova: 

Ohradil se k tomu, že včelařům dotaci nepřeje, protože nic takového neřekl. Dále zopakoval, že položil 

otázku k těm 10 bytům, kde se ptal, jestli ten půl milion na byt bude fakticky pravděpodobně utracená 
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částka, nebo jestli je to rozpočtové opatření z hlediska maxima a náklady se čekají menší. Toto se opět 

nedozvěděl, proto se znovu zeptal, jak to bude s tou dotací. 

 

primátor Ing. Měřínský: 

Vysvětlil, že o těchto bytech se nebaví o dotaci, ale o investici do opravy bytů. 

 

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

Odbor majetku se s vedením města domluvil, že bude investováno 15 milionů Kč do rekonstrukce 

neobyvatelných bytů, které v současné době nesplňují podmínky pro bydlení. Na každý tento byt bylo 

vyhrazeno cca 500 tisíc Kč, každá rekonstrukce bytu se soutěží samostatně. Proto nejsou schopni 

v současné době říct, protože je vysoutěženo 6 bytů, vědí, že ta částka je o něco nižší než půl milionu 

Kč. Samozřejmě zbylé peníze budou dále investovány do těchto bytů. Rekonstrukce bytů spočívá 

prakticky v kompletní rekonstrukci celého bytu, tzn. výměně povrchů, výměně dveří, výměně 

sanitárních zařízení, výměně elektřiny apod. 

 

 

Hlasování: 29 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 

 

 

 

 

2581/26/4/2022 Rozpočtové opatření č. 11, 12, 14 a 15 - dodatek 

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

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Sdělil, že v tomto materiálu se baví především o 2 milionech Kč, které jsou zdůvodňovány stavebními 

úpravami hygienických zařízení a šaten na zimním stadioně. Tato akce byla vysoutěžena za             

26,5 milionu Kč včetně daně, a ještě se dofinancovávají 2 miliony Kč na nějaké vyžádané úpravy, 

které nebyly původně zahrnuty v projektu. Zeptal se, proč se na to v projektové dokumentaci 

nemyslelo. 

 

Ing. Mazochová: 

Vysvětlila, že se jedná o změnu závazku ve výši 18,85 %, takže je to v souladu se zákonem a navýšení 

o celkové méněpráce a vícepráce 1 215 203,49 Kč bez DPH. Důvody do materiálu na Radu města byly 

samozřejmě detailně popsány, byl tam i položkový rozpočet. Změny se týkaly jednak nutných 

technologických změn oproti rozpočtu i tím, že byly vyvolány dispoziční změny a vyhověli také 

požadavkům hlavního provozovatele, tj. hokejovému klubu. Takže například provedli změnu podlah, 

došlo ke snížení obkladů stěn, rozšířili mobiliář. Udělali oproti projektu další nátěry, bouraly se stěny, 

došlo k posunu vrat, k posunu elektrického vedení, atd. 

Vzhledem k tomu, že tato akce bude pokračovat ještě příští rok, tak je tam rezerva. 

 

Ing. arch. Horký: 

Z toho, co paní náměstkyně řekla, tak vyplývá, že to pravděpodobně budoucí uživatel ani neviděl,        

a nebylo to s ním konzultováno, když teď přichází s dalšími dispozičními úpravami. Zde je něco 

špatně v projektové přípravě už na začátku. Zeptal se, kolik proběhlo konzultací s budoucím 

uživatelem. 

 

primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že to jsou tak detailní informace, kolik proběhlo konzultací, že zde nejsou schopni 

odpovědět, bude odpovězeno písemně. 
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Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2582/26/4/2022 Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci o hospodaření společností 

Teplo Přerov, a. s., Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., Technické služby města Přerova, s. r. o., 

Sportoviště Přerov, s. r. o. a Přerovská rozvojová, s. r. o., za rok 2021. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Ve Finančním výboru jim bylo vše jasně objasněno. Byli velmi spokojeni s tím, že žádná                    

ze společností se nedostala loni do ztráty. Jsou zde zisky, ať už v nižších desítkách milionů, jedna ze 

společností má vyrovnané hospodaření. Takže za ně je to v pořádku a doporučují to vzít na vědomí. 

 

Pan Martin Čechál, občan města Přerova: 

Je rád, že je tento materiál teď oficiálně v programu, a že bylo možné si přečíst podkladové materiály. 

Společnost Přerovská rozvojová, která měla zisk 102 tisíc Kč, je sice v kladných číslech, ale velmi 

pravděpodobně pouze proto, že na cyklověži, kterou tato společnost spravuje, jsou reklamy 

společností Teplo Přerov, Technických služeb města Přerova. Takže pravděpodobně došlo k přelévání 

prostředků z jedné městské společnosti do druhé, aby to dobře vyšlo. 

U společnosti Sportoviště Přerov je pěkně zpracována výroční zpráva, ale zajímalo by ho, kolik peněz 

za rok 2021 poslalo město Přerov do společnosti navíc. 

U společnosti VAK je stejná výše odměn pro řídící orgány společnosti jako u Teplo Přerov a.s., 

přičemž Teplo Přerov dosáhlo zhruba dvojnásobného zisku. Zde by ho zajímalo, protože u VAKu je 

hodně lidí nominovaných městy, jestli je to odměna jen na ty zbylé nebo je to celková odměna, která 

se pak částečně ani nerozdělovala. 

 

primátor Ing. Měřínský: 

Co se týká tvrzení, že Přerovská rozvojová je v zisku jen díky tomu, že tam má reklamy od cizích 

společností, tak upozornil, že cyklověž v loňském roce již spravovaly Technické služby města 

Přerova. Proto výsledky provozu cyklověže jsou ve výroční zprávě TSMPr nikoliv ve společnosti 

Přerovská rozvojová. 

 

Mgr. Hýzl: 

V loňském roce společnost Sportoviště Přerov nedostala od statutárního města ohledně covidu a jiných 

pobídkových akcí žádné peníze navíc. Zdražování se týká až letošního roku. Jediné peníze, které byly 

společnosti přiřknuty, tak ty nebyly z rozpočtu města Přerova, ale ze státních peněz jako pobídek 

covid I a II a ubytování. 

 

primátor Ing. Měřínský: 

Odpověď týkající se VAKu bude součástí vypořádání připomínek z jednání dnešního ZM. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2583/26/4/2022 ČSOB - uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2021003936 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru        

č. 2021003936 mezi statutárním městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, dle přílohy materiálu. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Konstatoval, že situace je dnes taková, že 10 milionů Kč úroku, pokud by ho město opravdu čerpalo     

a začalo platit, je strašně vysoké číslo. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Myslí si, že je to logický postup a tímto postupem se může eliminovat to, co zde p. Pospíšilík řekl. 

Finanční výbor se s tímto řešením ztotožňuje. 

 

p. Martin Čechál, občan města Přerova: 

Jestliže v tuto chvíli jsou náklady T.G.M. 16 odhadovány na 300 milionů Kč, tak roční úrok placený 

za tuto akci by byl 21 milionů Kč. Je možné navýšení z důsledku zdražování stavebních prací a dalších 

vícenákladů, proto to může být až 500 milionů Kč. V tomto případě by město zaplatilo ročně jen na 

úrocích 35 milionů Kč. Toto dost znesnadňuje rozhodnutí o tom, zda tuto akci spustit. 

 

p. Pospíšilík: 

Upozornil p. Čechála, že úvěr je 150 milionů Kč, což je tedy strop tohoto úvěru. 

 

p. Martin Čechál, občan města Přerova: 

Samozřejmě je to pravda, ale tím, že je ten úvěrový rámec pouze 150 milionů Kč, tak neklesnou 

náklady na rekonstrukci. Zbylé peníze se budou muset půjčit jinde, pravděpodobně za obdobných 

podmínek. 

Ale materiál je dobře zpracovaný a je dobré ho podpořit. Mluvil pouze o tom, jak se prodraží celá 

akce. 

 

Ing. Mazochová: 

Informovala o podmínkách úvěru a sdělila, že v této chvíli by se takový úvěr rozhodně s žádnou 

bankou neuzavřel. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 2 proti, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2584/26/5/2022 Změna Územního plánu města Přerova – knihovna 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona                

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

 

1. pořízení změny Územního plánu města Přerova spočívající ve změně plochy veřejně 

přístupného prostranství pro městskou zeleň na plochu občanského vybavení – polyfunkční 
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komplexy vybavenosti a její obsah podle ust. § 55a odst. 2 stavebního zákona a podle 

důvodové zprávy a přílohy tohoto návrhu na usnesení, 

 

2. pořízení změny zkráceným postupem v souladu s ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona a podle 

důvodové zprávy tohoto návrhu na usnesení. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Materiálu rozumí tak, že chtějí mít odškrtnutý další bod volebního programu. V centru města, kde je 

zelená plocha a odpočinková zóna chtějí postavit další betonovou budovu. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Pracovní skupina doporučila radě, aby knihovna vznikla v těch místech a bez změny územního plánu 

není možná případná realizace stavby. 

 

Ing. arch. Horký: 

Co na to komice pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost?  Žádný rozvojový materiál tato komise 

v poslední době neřešila. Co víc může být rozvojové než změna územního plánu. Lehce to diskutoval 

s panem Galou a dal podnět: v novém znění funkčního využití dát klauzuli, která by znemožňovala 

stavbu nákupního centra, supermarketu. Aby to směřovalo ke kulturnímu využití. Pozemky jsou ve 

vlastnictví města, ale ať je to pojištěné i v územním plánu.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Upozornil pana Horkého, že komise je poradní orgán rady. Není nutné, aby zastupitelé se odvolávali 

na projednávání v komisi.  

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Reakce na pana Pospíšilíka – byl součástí závěru hodnotící komise, která seděla při výběru varianty 

k umístění knihovny. Vybíralo se ze tří variant. Složení pracovní skupiny bylo napříč politickým 

spektrem a probíhalo v mnoha úrovních v různých vahách úrovní, a z tohoto hodnocení jednoznačně a 

s náskokem vyhrála tako varianta, která je nyní předkládána. Tato varianta byla doporučena radě, rada 

projednala a předkládá zastupitelstvu.  

 

p. Pospíšilík: 

Odpověď panu Dostálovi – o to je to horší, pokud tolik lidí se rozhodne ubrat tak krásnou plochu 

parku. 

 

Mgr. Kouba: 

Byl předseda pracovní skupiny. To, co říká pan Pospíšilík, je hluboké nedorozumění. Nejedná se o 

zastavení celého prostoru. Přístavba kina Hvězda se plánuje na tom parkoviště, o žádnou zeleň 

nepřijdou. Zbytek jsou parkové úpravy a je třeba komplexně řešit celý tento prostor. 

Byla tady vizualizace od paní architektky Michálkové, jak by mohlo náměstí Přerovského povstání 

vypadat. Rozhodně se nejedná o zastavění celé té plochy. Jedná se přístavbu kina Hvězda a žádný 

velký betonový objekt by tam neměl vzniknout.  

Nikdy se neuvažovalo o prodeji těchto pozemků.  

Nikoho nenapadlo dělat uliční čáru jakoukoliv jinou zástavbou než zelení. 

 

MUDr. Slováček: 

V důvodové zprávě materiálu je věta: vyhodnocen zatím nebyl dopad na úbytek a budoucí potřeby 

odstavovaní vozidel v lokalitě. 

Celé čtyři roky tady rezonuje potřeba parkování a byl to jeho jeden z protiargumentů odkupu TGM 16 

pro zřízení úřadu, protože nebude kde parkovat. Konečně vznikla na konci jejich volebního období 

pracovní skupina, která by se měla zabývat parkovacími místy. 
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Lokalita pro výstavbu knihovny je správná s ohledem na to, kolik tam chodí lidí a jak je to tam 

vytížené i s ohledem na blízkost škol. To, že v lokalitě uberou parkovací místa mu přijde nešťastné. 

Myslí si, že v rámci toho materiálu by se náleželo zpracovat studii ne úbytku, ale spíše navýšení 

parkovacích míst. Mělo být řešeno komplexně. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Nemá pocit, že by něco stavěli. V tuto chvíli řeší změnu územního plánu, která je prvním přípravným 

krokem. 

 

Ing. Vrána: 

Když se dělá projekt, tak stavební úřad řekne podle norem, jaký počet parkovacích míst musí být. 

Jinak nedostanou stavební povolení. 

 

Ing. Gala: 

Vytipovali území, které by připadalo v úvahu. Změna územního plánu bude trvat 13 až 15 měsíců, tak 

nechtějí brzdit realizaci tohoto velkolepého projektu, a proto se baví o změně územního plánu. 

V ploše budou dělat vše, aby znemožnili komerční nebo obchodní centrum. Ochrana je ta, že většina 

pozemků je v majetku města.  

Na minulém zasedání zastupitelstva byla jakási prezentace, byly to ukázky různých typů knihoven. 

Teď nikdo neví, jak bude knihovna vypadat. 

 

 

Hlasování: 28 pro, 1 proti, 4 se zdrželi, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2585/26/5/2022 Změna č. 16A a 16B Územního plánu města Přerova – Popovice, 

Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání, jako příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona                

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění schvaluje dílčí pořízení 

souboru změn zkráceným postupem podle ust. § 55a stavebního zákona, vyplývajících z pokynů pro 

zpracování návrhu změny územního plánu schválené Zprávy o uplatňování 2017/2021 - revize 

vymezených návrhových ploch, kdy ke změně lokalizace se již nevztahuje institut § 102 stavebního 

zákona - Změna 16A v místní části Penčice a Změna 16B v místní části Popovice s úhradou nákladů 

spojených s pořízením změny územního plánu ze strany žadatelů. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Materiál opět neprojednávala komise pro rozvoj. 

Materiál si nastudoval. V zásadě proti tomu nic nemá, jen na straně 3 přílohy je situační mapka změn 

v Penčicích. Dává to asi smysl, akorát stromečky jsou vysázeny přímo na kabely elektrického vedení, 

tak by bylo dobré, aby si stavebníci udělali pořádek. 

Podnět - při pořizování změny územního plánu by bylo dobré zahrnout do ploch veřejných 

prostranství, které slouží pro dopravní komunikaci, požadavek na prostor pro stromy ať je v souladu 

s adaptační strategií. 

 

p. Pospíšilík: 

Konečně došlo ke změně v přístupu povolování individuální výstavby. Doposud, když byla změna 

územního plánu individuální výstavby, třeba v Lýskách zamítli změnu územního plánu pro výstavbu 

rodinných domů. 
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Ing. arch. Horký: 

Tady to rozšíření je možné jen proto, že se jinde škrtá. Celková plocha zastavitelných pozemků musí 

zůstat stejná, ze zákona nelze navyšovat.  

 

p. Pospíšilík: 

Je málo ploch pro individuální výstavbu. Toto povolení schvaluje. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

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

primátora. 

 

2586/26/6/2022 Veřejná zakázka „Obměna datových úložišť“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky         

s názvem „Obměna datových úložišť“, dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

7. VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A  a  B PRO ROK 2023 

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

Kouba, náměstek primátora. 

 

2587/26/7/2022 Vyhlášení dotačních programů A a B pro rok 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené dotační programy ve znění dle přílohy 

Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 takto: 

 

 Dotační program A na podporu oblasti kultury pro rok 2023 s tím,                        

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 1 798 000 Kč, 

 

 Dotační program A na podporu oblasti sportu pro rok 2023 s tím,                          

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 13 750 000 Kč,  
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 Dotační program A na podporu oblasti volného času pro rok 2023 s tím,               

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 423 060 Kč,  

 

 Dotační program A na podporu oblasti sociální a zdravotní pro rok 2023 s tím,   

že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu roku 2023 na podporu 

účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 4 500 760 Kč, 

 

 Dotační program B na podporu oblasti kultury, sportu, volného času, sociální a 

zdravotní pro rok 2023 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných          

v rozpočtu roku 2023 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí          

458 480 Kč. 

 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 

 

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

pro rok 2023 za těchto podmínek: 

 

Dotační program A 

 žádosti budou podávány v termínu od 10. 10. 2022 do 17. 10. 2022, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 7. 9. 2022 v Městském informačním centru 

na nám. TGM a na pracovištích: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

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

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo v 

oblasti sociální a zdravotní. 

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

www.prerov.eu.  

 

Dotační program B 

 žádosti budou podávány v termínu od 1. 1. 2023 do 15. 9. 2023, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout od 1. 1. 2023 na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Kancelář primátora, Bratrská 34 (pracoviště nám. TGM 2), 

750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti kultury 

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

Smetanova 7), 750 02 Přerov – při žádosti o dotaci v oblasti sportu, volného času nebo             

v oblasti sociální a zdravotní. 

 

Tiskopisy budou rovněž k dispozici na webových stránkách města www.prerov.eu. 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál projednali na Finančním výboru. Byli i seznámeni s tím, že došlo k navýšením. Nikdo s tím 

neměl problém. Předpokládá, že dotace týkající se zdravotních služeb pro rok 2023 a případně 

stomatologů budou následovat, aby žadatelé věděli, o kolik mohou žádat.  

Finanční výbor materiál jednomyslně podpořil. 
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Ing. arch. Horký: 

Je možnost podat žádost elektronicky? 

 

Mgr. Kouba: 

Ano, tato možnost je. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 nehlasovali, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

8. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2588/26/8/2022 Základní škola Přerov, U tenisu 4 – změna podmínek sportovní 

zaměření    

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úpravu pravidel a rozsahu financování nákladů 

učitele tělesné výchovy (s osvědčením nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace) pro období 

9/2022 – 8/2023, příspěvkové organizace Základní škola Přerov, U tenisu 4, IČ: 60782358, se sídlem 

Přerov, Přerov I – Město, U tenisu 4, dle upravené důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 

 

 

Diskuse: 

Mgr. Kouba: 

Škola má speciálního trenéra. Zajistili možnost částečného financování tohoto trenéra ze státních 

zdrojů a mohli by ušetřit až 400.000 Kč. Tyto peníze chtějí škole ponechat na rozvoj tělocviku. Škola 

nebude muset čerpat prostředky zřizovatele a bude moci je využít na pronájem haly, mzdy trenérů a 

ostatní náklady. 

Požádal doplnit do usnesení: dle upravené důvodové zprávy 

 

JUDr. Lichnovský: 

Materiál chápe. Je rád, že se finanční prostředky ušetří. Když to řešili na Finančním výboru, tak to 

pochopil trošku jinak. Domníval se, že nevyčerpané prostředky se vrací před koncem kalendářního 

roku zpět do rozpočtu města. Nepochopil z důvodové zprávy, že by měly být po dnešním schválení  

ponechány na škole. Nemá s tím problém, aby byly použity, ale podle důvodové zprávy to pochopil 

jinak.  

 

Mgr. Kouba: 

Tímto návrhem řeší, že peníze ušetří, ale škole je ponechají a rozšíří portfolio na pronájem sportovní 

haly, mzdy trenérů, kteří navyšují hodiny tělesné výchovy na II. stupni a 200 tisíc korun bylo na 

ostatní náklady. 

 

 

Hlasování o doplněném usnesení: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 

nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2589/26/8/2022 Základní škola Přerov, Trávník 27 – předání skladu zahradního 

nářadí 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 4 k protokolu o předání       

a převzetí nemovitého a movitého majetku uzavřeného dne 01.03.2002 mezi statutárním městem 

Přerov a Základní školou Přerov, Trávník 27, jehož předmětem je předání stavby č. p. 3565 skladu 

zahradního nářadí a techniky stojícího na parcele p.č. 2883/92, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 

Přerov. Dodatek č. 4 je přílohou důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2590/26/8/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – TJ 

SPARTAK PŘEROV, spolek 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20 000 Kč subjektu TJ SPARTAK 

PŘEROV, spolek, IČ: 00534935, Bezručova 770/4, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a uzavření 

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

na částečnou úhradu nákladů na účast družstva žen na Evropském poháru v kuželkách              

v Rumunsku, konaném ve dnech 3. – 8. 10. 2022, 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: 30.09.2022 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Příjem z daně z hazardních her s 

výjimkou dílčí daně z technických her 

3 860,0 * + 20,0 3 880,0 

* 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, 

dary) 

815,0 * + 20,0 835,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 888,9 * + 20,0 40 908,9 

* 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: 

JUDr. Lichnovský: 

Finanční výbor doporučil materiál ke schválení. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2591/26/8/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Sport 

Management s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 300 000 Kč společnosti Sport Management 

s.r.o., IČ: 61944068, U Tenisu 16, 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 Evropy juniorů a juniorek do 16 let v tenise, 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: 30.09.2022 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 1381 230 Příjem z daně z hazardních her s 

výjimkou dílčí daně z technických her 

3 560,0 * + 300,0 3 860,0 

* 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, 

dary) 

515,0 * + 300,0 815,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 588,9 * + 300,0 40 888,9 

* 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. Kouba: 

Akce nebyla dopředu známa. Pořadatelství bylo přebráno po Moskvě, kde se Mistrovství nemohlo 

konat. Česká republika byla požádána o organizaci. Přerov získal důvěru tuto akci pořádat. 

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

V důvodové zprávě není uvedeno, že Mistrovství Evropy juniorů a juniorek do 16 let bylo přebráno po 

Moskvě. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Tato akce se konala u nás po 45 letech. Myslí si, že je to skvělá propagace města Přerova. Navíc je tu 

zajištěné vícezdrojové financování. Nikdo z Finančního výboru proti tomuto neměl žádné námitky. 

Doporučil materiál ke schválení. 

 

p. Pospíšilík: 

Město Přerov přispělo tenisovému klubu částkou 8 mil. Kč na výstavbu sportovní haly a zázemí právě 

proto, aby tenisový klub mohl pořádat právě takové akce. Podmínky pro sportovce byly velmi dobré. 

Dotaci si zaslouží. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2592/26/8/2022 Církevní mateřská škola v Přerově – individuální dotace pro školní 

rok 2022/2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem a školskou 

právnickou osobou Církevní mateřská škola v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, 

Palackého 2833/17a, jako příjemcem, na provozní náklady Církevní mateřské školy v Přerově 

a jejího zařízení školního stravování, typu školní jídelna – výdejna, v rozsahu dle důvodové 

zprávy a realizované v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.  

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: 30.09.2022 
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2. schvaluje poskytování školního stravování dětem zapsaným do Církevní mateřské školy            

v Přerově, IČ: 71341170, se sídlem Přerov, Palackého 2833/17a, v zařízeních školního 

stravování zřízených statutárním městem Přerovem za stejných podmínek jako dětem 

mateřských škol zřízených statutárním městem Přerovem dle důvodové zprávy na dobu 

určitou od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Za Finanční výbor je částka adekvátní. Odpovídá 15% částky poskytované dětem v městských 

mateřských školách. Doporučují schválit dotaci. 

 

Mgr. Kouba: 

Naplněnost je velká a církevní škola zvažovala navýšení kapacity. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2593/26/8/2022 Svobodná škola Přerov – základní škola, s.r.o. – podmínky školního 

stravování 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje poskytování školního stravování dětem 

zapsaným do Svobodné školy Přerov – základní škola, s.r.o., IČ: 14047357, se sídlem nám. T. G. 

Masaryka 225/14, Přerov I-Město, v zařízeních školního stravování zřízených statutárním městem 

Přerovem za stejných podmínek jako dětem základních škol zřízených statutárním městem Přerovem, 

a to v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje školství statutárního města Přerova na období 2019 – 

2024 a pod podmínkou zápisu uvedené školy do školského rejstříku. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2018 - 2022 

Termín: 30.09.2022 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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9. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

2594/26/9/2022 Dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč z Dotačního programu na podporu 

zdravotních služeb v roce 2022 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace 

mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace, a subjektem MUDr. Ladislav 

Štěpánek, IČ 14250225, se sídlem Na Odpoledni 1042/19, 750 02 Přerov, jako příjemcem 

dotace, na pořízení vybavení ordinace, nájemné ordinace a na pořízení přístrojového vybavení 

ordinace v roce 2022. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové 

smlouvy Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 2022. 

 

2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2595/26/9/2022 Individuální dotace na podporu zdravotních služeb v roce 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 

dotace, a subjektem MUDr. Denisa Vitásková s. r. o., IČ 09698442, se sídlem U Výstaviště 

182/8, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na pořízení přístrojového vybavení ordinace 

praktického lékaře v roce 2022. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 2022. 

 

2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu k jednání o uzavření právního jednání dle 

bodu 1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3512 620 Stomatologická péče 200,0 - 200,0 0,0 

3511 620 Všeobecná ambulantní péče 0,0 + 200,0 200,0 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Vysvětlil, jaké přístroje si praktická lékařka pořídila do své ordinace. 
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JUDr. Lichnovský: 

Za Finanční výbor sdělil, že jsou rádi, že finanční prostředky, které byly určeny pro stomatology 

využily. Podporuje toto řešení. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Dokáže si představit to zklamání paní doktorky, když splnila podmínky a los jí nepřiřkl tu částku. 

Bude rád, když jí peníze přiřkne zastupitelstvo, když se nepřihlásil žádný stomatolog. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2596/26/9/2022 Využití montessori pedagogiky pro zlepšení připravenosti                      

a samostatnosti dítěte – dotace 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace,             

a subjektem AJORODINKA mateřská škola, o.p.s., IČ 25990425, se sídlem Želatovská 

2617/12, 750 02 Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Využití Montessori 

pedagogiky pro zlepšení připravenosti a samostatnosti dítěte“. Veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města 

Přerova pro rok 2022. 

 

2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy               

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 353,8 -55,0 298,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám 

obyvatelstva 

2,0 +55,0 57,0 

 

 

Diskuse: 

JUDr. Lichnovský: 

Tento i následující materiál doporučil Finanční výbor ke schválení. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. 

Symerský). 
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2597/26/9/2022 Pořízení kamerového systému v bytovém domě se sociálním bydlením 

na ulici Jungmannova 1312 v Přerově 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí této dotace mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem dotace,             

a subjektem Centrum moudré šance, spolek, IČ 03815951, se sídlem Husova 691/16, 750 02 

Přerov, jako příjemcem dotace, na realizaci projektu „Pořízení kamerového systému v 

bytovém domě se sociálním bydlením na ulici Jungmannova 1312 v Přerově“. Veřejnoprávní 

smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního programu 

statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. pověřuje 1. náměstka primátora Mgr. Petra Koubu podpisem veřejnoprávní smlouvy               

o poskytnutí dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

  Dotační program B 298,8 * -150,0 148,8 

4349 620 Ostatní sociální péče a pomoc 

ostatním skupinám obyvatelstva 

57,0* +150,0 207,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Dotaz na pana Koubu – jestli se mu ta částka za kamerový systém nezdá dost vysoká a jestli bude 

vevnitř nebo venku. Pokud by snímala vnitřní prostory tak to dovede pochopit. 

 

Mgr. Kouba: 

Výše poskytnuté dotace je dána koeficientem. Jedná se o vnitřní kamerový systém, který by měl hlídat 

průjezd. Je to kamerový systém se záznamem, který zvyšuje bezpečnost v objektu, protože tam bude 

ubytovaná specifická skupina občanů, která má sociální potřeby. 

 

Mgr. Vránová, Ph.D.: 

Na komisi pro sociální věci a zdravotnictví se tím zabývali. Proběhla poměrně bohatá diskuse. 

Závěrem jednání bylo nedoporučení radě schválit poskytnutí dotace. 

 

Mgr. Netopilová: 

Udivuje ji, že v materiálu do zastupitelstva se neobjevilo stanovisko komise. 

Je přesvědčená, že by město mělo šetřit. Nikdo neví, co bude v dalších měsících. Kamerový systém do 

soukromého objektu se jí zdá být nehospodárným počínáním. Nelíbí se jí kamery ani uvnitř domu. 

 

Ing. Vrána: 

Myslí si, že ten projekt je dobrý. Je postavený nový dům, projekt se mu líbí. Dům slouží potřebným. 

Je tam 20 let udržitelnosti. Bude sloužit sociálně slabším. Podporuje poskytnutí dotace. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Projekt přispívá ke zvýšení kapacity dostupného sociální bydlení. 
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Mgr. Netopilová: 

Argumenty pana Vrány a Dostala se jí zdají poněkud mimo, protože ona nerozporuje projekt samotný, 

naopak ona ho může pochválit. Jsou tam podmínky dané grantem. 

Nemyslí si, že by měli soukromému vlastníkovi dávat 150 tisíc korun na to, aby si mohl vybudovat 

kamerový systém uvnitř domu.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Materiál prošel standardním dotačním titulem.  

Téměř veškeré dotace přispívají na soukromý majetek, který slouží obyvatelům města.  

Pro něho je klíčové, že žádost splnila pravidla a prošla standardní cestou. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Šetřit se má na správném místě. Myslí si, že by bylo spíše ostudou města, kdyby nepřispěli Centru 

moudré šance. 

 

p. Pospíšilík: 

Nikdo nezpochybňuje celý projekt. Jedná se o výši dotace. Schvalují 50 % žádosti. 

Dal protinávrh: 

Poskytnou dotaci ve výši 70.000 Kč. 

 

Mgr. Kouba: 

Bylo by to nesystémové, žadatel získal body v porovnání s ostatními. Schválením nižší částky by si 

založili nesystémové řešení. 

Komise vyjádřila pochyby, které se snažili rozptýlit. 

 

Pan Ivo Lausch, občan města Přerova: 

Zastupuje spolek Centrum moudré šance. Projekt bytového domu se sociálním bydlením vznikal před 

šesti lety. V dotačním programu uspěli. 

Výše dotace – je to adekvátní částka. Systém monitoruje prostor venkovní a vzhledem k cílovým 

skupinám dělá bezpečnostní standard provozu toho domu.  

Celkové náklady projektu byly 21,5 milionů korun. Spolek dostal dotaci 12,5 milionů korun, dále úvěr 

ve výši 5 mil. korun, který bude splácet po dobu 20 let. A následná půjčka 1,6 milionu korun. Už je 

obsazených 5 bytů.  

 

Pan Martin Čechál, občan města Přerova: 

Celé mu to přijde absurdní. Každý vlastník domu začne chodit na zastupitelstvo předkládat projekty a 

žádat o dotaci? 

Diví se, že stanovisko komise se nedostalo do důvodové zprávy. 

Špízovaní lidí na chodbách domů mu přijde neodůvodnitelné. 

Komu prospěje kamerový systém na chodbách tohoto domu? Napadá ho jediné, prospěje vlastníkovi, 

aby nebyl ničen ten dům. To nemá dotovat město.  

Měli posuzovatelé bodů informace o co se vlastně jedná? 

 

Mgr. Kouba: 

Radě sdělil, že komise měla nesouhlasné stanovisko. Do zastupitelstva bylo předloženo stanovisko 

rady.  

Do objektu se vstupuje průjezdem, schody jsou z vnitrobloku a ty budou monitorovány z venku. Je to 

venkovní systém, ale je vlastně vevnitř. Nejedná se o špízování nájemců.  

Nájemníci jsou sociálně znevýhodnění. Problémem jsou ti, kteří by je mohli ohrožovat. Jde o pasivní 

bezpečnost obyvatel domu.  

Jde o dům, který rozšiřuje sociální bydlení ve městě. Takových spolků není mnoho.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Každý má právo požádat o podporu z dotačního titulu. Každá žádost je podle pravidel vyhodnocena. 
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Ing. Vrána: 

Město má schválené podmínky poskytování dotací. Žadatel o dotaci se přihlásil, byl ohodnocen a byla 

navržena tato částka.  

 

 

Hlasování protinávrhu pana Pospíšilíka: 8 pro, 1 proti, 23 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluvena 

(paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování původního usnesení: 21 pro, 5 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní 

Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 19:50 – 20:00 hodin 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

2598/26/10/2022 Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy 

střechy kostela svatého Vavřince v Přerově 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje 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. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

placené poplatníky 

4 000,0 + 350,0 4 350,0 

 

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 
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ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 238,9* + 350,0 40 588,9 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. Hrabina: 

Je to další část příspěvku církvi. Došlo k odluce státu a církve. Církev dostala, o co si řekla. Proudí jim 

miliardy ročně. Přesto žádost o dotaci. Poukázal na to, že církev neumí hospodařit. Arcidiecéze 

v Olomouci prošustrovala 100 mil. korun.  

Příští zastupitelé budou v těžké situaci, aby sehnali prostředky vůbec na provoz.  

Předkladatel materiálu podle slov některých farníků je na faře pečený, vařený. Myslí si, že by k tomuto 

bodu neměl vůbec hlasovat, protože i malá protislužba na faře se může považovat jako korupční 

jednání. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

My se samozřejmě s Otcem Josefem potkáváme a on se nebude ptát pana Hrabiny s kým se může 

kamarádit. 

 

Mgr. Netopilová: 

Uznávají, že jde o kulturní dědictví, ale výše dotace se jim zdá příliš velká. 

Dala protinávrh: 

Poskytnout dotaci ve výši 175.000 Kč. 

 

JUDr. Žamboch: 

Zákon o církevních restitucích byl přijat v roce 2012 s účinností od 1.1.2013 a přesto, že zákon odmítl 

prezident republiky Václav Klaus podepsat, tak je ve sbírce zákonů. 

Církev dostala majetek za 75 miliard korun. 

Za klub prohlásil, že poskytnutí dotace nepodpoří. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Zastává konzistentní názor. I minule materiál podpořil. Není špatně, když se město podílí na záchraně 

svého kulturního dědictví. Na Finančním výboru materiál projednali a neusnesli se na finální variantě. 

Za něho je důležité, že je tam vícezdrojové financování. 

 

Mgr. Schenk, Ph.D.: 

Kostel sv. Vavřince patří mezi nejvýznamnější kulturní památky města. Nejde sice o kulturní národní 

památku, ale je to významná sakrální památka. Každý může navštívit tento kostel s respektem 

k architektonickému dílu našich předků. Je to dědictví pro budoucnost. Každé město v ČR podporuje 

svými možnostmi sakrální památky bez rozdílu. K takové památce bychom měli přistupovat s úctou     

a respektem ať jsme věřící či nikoliv.  

 

PhDr. Lapáček: 

Kostel vznikl v roce 1523. Kostel se stavěl z prostředků občanů, stejně tak byl opravován. Zastupitelé 

nedávají peníze církvi, ale poskytují peníze farnosti.  

Na faru nechodí. 

 

Ing. Vrána: 

Je to kulturní památka, svým způsobem zanedbaná. Líbí se mu, že dochází k postupné opravě střechy. 

Je rád, že financování je vícezdrojové.  
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Reakce na pana Hrabinu – korupční jednání? Obvinění pana primátora z korupčního jednání, protože 

je věřící a chodí na faru a do kostela považuje za neslýchané a nehorázné. 

Absolutně nesouhlasí se svazáckým kastováním.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Město Přerov podporuje organizace a spolky, které působí ve městě Přerově, protože ve výsledku to 

využívají občané města Přerova. Kostel se neopravuje pro farnost, ale pro obyvatele města.  

V minulosti podporovali zastupitelé dotace, se kterými on nebyl v souznění, například příspěvky pro 

tenisovou halu ve výši dvakrát 8 mil. korun. Podpořili to, protože je to pro obyvatele města. 

Je morální povinností zachovávat tyto kulturní památky pro příští generace. 

Reakce na pana Hrabinu – za to, co předvedl, se za něj stydí. 

 

Ing. Hrabina: 

Neřekl, že by kostel neměli užívat obyvatelé. Dokonce pan Lapáček řekl, že kostel byl postaven 

z peněz občanů Přerova, tedy kostel je obyvatelů Přerova a ne církve.  

Po navrácení majetků církvi, už není kostel majetkem občanů Přerova. 

Je věřící, do kostela nechodí, má vzpomínky z mládí, kdy tam chodil dokonce ministrovat.  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA: 

Reakce na pana Žambocha – zákon bez podpisu prezidenta. Prezident má možnost zákon podepsat, 

nebo může vetovat. Prezident má možnost zákon nepodepsat a ani ho nevrátit. Zákon je tak vyhlášen 

bez jeho podpisu.  

 

p. Pospíšilík: 

Podpořil pana Hrabinu. Je odluka státu od církve. Církev vlastní majetky, hospodaří s nimi a podniká. 

Chápe argumenty pana archeologa. 

Pro materiál nemůže zvednou ruku. Minule to neprošlo a stejně to sem hodili. 

Byl na hodech a viděl, jak pan děkan pana primátora podpořil. Nebude se k tomu vyjadřovat.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Vyděsilo ho, že pan Pospíšilík, jako lídr strany říká, že sem hodili nějaký materiál. Farnost požádala o 

projednání materiálu, a tak vyhověli. Vůbec nechápe, jak může pan Pospíšilík uvažovat o tom, že by 

žádost neprojednali. Nechápe pohrdání občany, pokud by neprojednali materiál, o který si občan 

požádá. Z jeho pohledu absolutně neuvěřitelné.  

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Reakce na pana Hrabinu – s jeho otcem spolupracoval na projekčních a dozorových pracích okolo 

fary. Rozuměli si, byl to vzácný člověk. Možná by se teď divil jeho postoji a uvažování. 

Přerovská fara je otevřená pro všechny, všichni tam mohou přijít. I on by měl být nařčen, že se 

dopouští nekalého jednání, protože s panem děkanem je také často ve styku. 

K panu Žambochovi se raději nebude vyjadřovat. 

Církev vlastní školy, provozuje nemocniční zařízení, zaměstnává spoustu lidí ve svých těžce 

získaných lesích, které musí dávat do pořádku.  

Pozval na Den evropského kulturního dědictví.  

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – počítá farnost s dary od farníků, protože u velkých oprav kostelů bývají otevřené fondy pro 

farníky. 

Když je církev otevřená lidem, bylo by možné velmi pěknou farní zahradu otevírat lidem třeba 

k odpočinku.  
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Josef Rosenberg, děkan, není občan města Přerova: 

 

 

Procedurální hlasování o možnosti vystoupit: 32 pro, 1 se zdržel, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 

nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

Josef Rosenberg, děkan, není občan města Přerova: 

Je rád, že je ve svobodné zemi, která má křesťanské kořeny.  

Akce Dvorky se uskutečnila za něho, vysadili jeden strom. Zahrada je otevřená, ale má svá specifika, 

protože je tam církevní mateřská škola a nemůže být otevřena běžně. 

Brigády – cena se nenavyšuje, protože spoustu věcí dělají brigádně. To je příspěvek farníků. Na 

opravu střechy farníci přispívají i finančně.  

Farnost dříve, než požádá o dotace, než ví, jestli obdrží peníze nebo ne, tak vynaloží velké prostředky 

na projekční dokumentaci. 

Tato konečná cena již teď ví že není konečná, ale je dodatek, protože se vyskytne něco 

neočekávaného. Což se vyskytne. 

Kostel je významná kulturní památka, která odkazuje na um předků.  

Poděkoval zastupitelům za ochotu investovat do společného majetku. Předkové věděli, že Boží 

požehnání je důležité, a proto je tady kostel postaven.  

 

p. Pospíšilík: 

Jejich klub v minulosti schvaloval příspěvky církvi. 

Osobně materiál nepodpoří. 

 

Ing. Střelec: 

Dostávají se do osobní roviny.  

Může mít připomínky, že církev je soukromý subjekt, který je dotován státem. V minulosti někteří 

zastupitelé schvalovali dotace ve výši milionů korun, a ještě tady pěli ódy, že si sportovní kluby 

zajistily financování od státu, kraje a nakonec ze svého daly ani ne 5 % a nikomu to nepřišlo, že je to 

špatně. 

 

Martin Čechál, občan města Přerova: 

Církev je bohatá instituce. Když chce vlastník nemovitosti v památkové zóně dům opravit, musí hledat 

peníze ve vlastní kase. Tady vlastník dává 154.000 Kč. Srovnávat to se situací sportovních klubů 

úplně není fér.  

Je překvapen časomírou, na projev občana má být 5 minut, ne 3 minuty. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Má pocit, že všechny církevní restituce dostala farnost v Přerově. 

 

Ing. Navrátil: 

Církev nic nedostala, jim to bylo navráceno.  

Navrhl ukončit diskusi. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Dal hlasovat o ukončení diskuse: 

 

 

Hlasování o ukončení diskuse: 24 pro, 1 proti, 5 se zdrželo, 3 nehlasovali, l omluvena (pí Hanzlová), 

1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Diskuse byla ukončena. Byla přihlášena ještě paní Galová. 

 



61 

 

Mgr. Galová: 

Reakce na pana Čechála – žádost farnosti je zcela legitimní.  

Kostel dávno není místem jen církevních aktivit, je to místo setkávání všech. Konají se tam koncerty      

i necírkevní.  

Na všech vesnicích věky věků se potkával starosta s farářem a tvořili spolu s učitelem, lékařem 

prostředí. Byl by to špatný primátor, kdyby nenavštěvoval školy, podniky, nemocnice a faru. Pojďme 

ho za to vyzvednout.  

 

 

Hlasování o protinávrhu paní Netopilové: 10 pro, 5 proti, 17 se zdrželo, 1 nehlasoval, l omluvena 

(pí Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 22 pro, 5 proti, 5 se zdrželo, 1 nehlasoval, l omluvena                    

(pí Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2599/26/10/2022 Poskytnutí dotace na vybudování tlakové kanalizační přípojky 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

15 000 Kč *** trvale bytem *** jako kompenzaci nákladů na vybudování tlakové kanalizační 

přípojky pro rodinný dům, na pozemku p.č. 549, k.ú. Čekyně;  

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3792 830 Dešťovka 250,0 - 15,0 235,0 

2321 840 Odvádění a čištění odpadních vod 

a nakládání s kaly 

15,0 + 15,0 30,0 

 

 

Diskuse: 

MUDr. Slováček, faktická: 

Dotaz – když zastupitelstvo odhlasuje ukončení diskuse k bodu a potom nechají dalšího zastupitele 

hovořit, tak ti ostatní už nemají šanci na něho reagovat. Neví, jestli podle jednacího řádu to tak lze. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Domnívá se, že postupoval v rámci jednacího řádu zastupitelstva. 

 

Mgr. Kouba, faktická: 

Pan občan měl pravdu. První vystoupení je 5 minut, délka druhého vystoupení je 3 minuty. Měřič 

nerozlišil první a druhé vystoupení občana.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 
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2600/26/10/2022 Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se zrušují některé obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Přerova 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává Obecně závaznou vyhlášku č. .../2022, kterou       

se zrušují některé obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova, ve znění dle přílohy č. 1 

důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2601/26/10/2022 Přehled účasti radních na jednáních rady, zastupitelů na zasedáních 

zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních za               

I. pololetí 2022 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o účasti radních na jednáních 

rady, zastupitelů na zasedáních zastupitelstva, členů komisí RM a výborů ZM na jednáních                 

za I. pololetí 2022. 

 

 

Diskuse: 

p. Pospíšilík: 

Pravidelně se k tomuto bodu vyjadřuje. Stav je dlouhodobě neutěšený. 

 

Ing. Vrána: 

Také si všímá neúčasti na jednáních. Za jejich klub prohlásil, že nebudou nominovat ty, kteří se 

neúčastní jednání. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Bylo by dobré brát v úvahu účast na jednáních za delší dobu, za rok.  

Redakční rada se nemůže scházet libovolně, ale podle toho, jaká je uzávěrka Přerovských listů.  

Vysvětlil svou nízkou účast na jednáních Redakční rady Přerovských listů.  

 

p. Pospíšilík: 

Chtěl by slyšet vyjádření pana Vrány, pokud bude ANO vítěz voleb a on se stane primátorem, zda 

bude jeho prioritou práce primátora. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Není tady prostor pro výzvy.  

 

Mgr. Grambličková: 

Vyzvala panu Vránu, aby se podíval na svou účast na radě. 

 

p. Turanec: 

Vyjádřil se ke své nižší účasti na jednání z důvodu svého zaměstnaneckého pracovního poměru. 
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Ing. arch. Horký: 

Ustavením nových komisí a výborů se bude zabývat nové zastupitelstvo a rada. 

 

p. Zácha: 

V posledním pololetí volebního období se neměnilo obsazení komisí a výborů.  

Každý člen, který se nezúčastní jednání, tak má jistě objektivní a vážné důvody a řádně se z jednání 

omluví. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2602/26/10/2022 Předložení a podání faktické pravdivé informace o možnosti ukrytí 

občanů v případě válečného stavu nebo jiné krizové situace  

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj JUDr. Zdeněk Žamboch, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ukládá Radě města Přerova předložit aktualizovaný písemný materiál pro občany města 

Přerova a to nejpozději do konce tohoto volebního období tedy do 24.9.2022 o pravdivé 

faktické dislokaci funkčních a odolných-aktivních úkrytů ve městě Přerově  pro občany  

města; 

 

2. ukládá materiál připravit jak v písemné, tak i v elektronické podobě, jak ukládají  právní 

předpisy v této oblasti obcím a městům - zákon o IZS a Havarijní plán Olomouckého kraje – 

plán individuální ochrany obyvatelstva – ukrytí, dle ustanovení Vyhlášky Ministerstva vnitra 

č. 380/2002 Sb. o přípravě a provádění  úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 

Schválený protinávrh: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informaci primátora o krytech ve městě 

Přerově. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

Předloženému materiálu vůbec nerozumí. Opakovaně o této problematice hovořili. Sdělil, kde je na 

stránkách města Přerova uvedena informace, kde jsou kryty.  

Na plátně byl promítnut postup, jak informaci občané naleznou. Tyto kryty jsou využitelné. Neví, co 

by na tom chtěl zpravodaj materiálu měnit. 

Celý materiál je dle něho zmatečný a nehlasovatelný. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Informace o krytech není nikde schovaná.  Informace je na stránkách od 13.10.2008 a je pravidelně  

aktualizovaná. 

 

p. Zácha: 

Dal protinávrh: 

Zastupitelstvo města Přerova bere na vědomí informaci primátora o krytech ve městě Přerově. 

Seznam krytů je zveřejněn, je to známá informace.  
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Ing. arch. Horký: 

Na stránkách prerov.eu. když dá hledat kryty, tak tam vyjedou lesy, staré kuchařky, podněty a 

připomínky z 23. zasedání zastupitelstva. Mělo by se na tom zapracovat, aby to bylo snadno 

dohledatelné. 

 

JUDr. Žamboch: 

Údajně bylo 10 krytů, teď je 1 kryt pod kinem Hvězda. Ten je nefunkční. 

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Kryt v kině Hvězda má kapacitu 900 osob. Celkový počet míst je 3 600 s tím, že v případě krizové 

situace je možné navýšit kapacitu o 20 %. 

Návrh pana Žambocha je nehlasovatelný. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Pokud bude schválen protinávrh, tak dle jednacího řádu se již návrh zpravodaje nebude hlasovat.  

 

 

Hlasování protinávrhu pana Záchy: 27 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluvena (paní 

Hanzlová), 1 nepřítomen (Ing. Symerský). 

 

 

 

 

2603/26/10/2022 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 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Měřínský: 

 TGM 16 - podal pravidelnou informaci. 

 

Ing. arch. Horký: 

Požádal příští radu, aby tyto informace o TGM 16 předávala písemně. 

 

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Restaurace Městský dům - Městu se dlouhodobě nedaří provozovat restauraci v Městském 

domě. Zjišťoval ve svém okolí, proč lidé do Městského domu nechodí. Jako důvod uváděli  

jídlo a nemožnost parkování.  

Ptal se živnostníků v okolí a ti uvedli, že zrušením autobusové zastávky na náměstí TGM jim 

klesly tržby až o 50 %. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Nevybírá si restauraci podle toho, jestli vedle ní zaparkuje.  

Důležité je prostředí restaurace, personál a kvalita jídla.  

V okolí Městského domu jsou restaurace, které jsou kapacitně naplněny. 

 

 



65 

 

p. Pospíšilík: 

Většina lidí je pohodlná a podle možnosti parkování si vybírá restauraci. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Všichni ví, že je problém s parkováním.  

Nabízí se řešení parkování na nám. TGM, ale je nutné řešit systematicky a rozhodnout. Nestačí jen 

konstatovat, že problém je. 

Chybí mu možnost placení parkovného chytrou aplikací. Uvítal možnost placení parkovného kartou. 

 

p. Pospíšilík: 

Město mělo pozemek na Jateční ulici, ten se prodal. Byli proti tomu.  

Oživení centra bez možnosti parkování nepůjde. 

Pro seniory zvažovat i menší autobus, který by parkoval před Městským domem a nezatěžoval by 

komunikaci.  

 

MUDr. Slováček: 

Koalice na začátku tohoto funkčního období slíbila vytvořit koncepci parkování ve městě Přerově. 

Výsledkem je vytvořená pracovní skupina na konci volebního období. Výsledkem celé urputné snahy 

je změna územního plánu s tím, že vlastně neví, kde u knihovny budou lidé parkovat.  

Dnes už parkování neřešme a doufejme, že příští zastupitelstvo se tím bude opravdu vážně zabývat      

a že problematika parkování v Přerově se stane průsečíkem a jedním z hlavních bodů všech 

zastupitelů.  

 

p. Zácha: 

Snad nám bude poučením například parkoviště v Předmostí, které nebylo schválené a dnes je pozemek 

ve vlastnictví soukromého vlastníka. 

Možná i Na Marku, kde v rámci budování Tyršova mostu mohlo být 80 parkovacích míst. Pak bylo 

domluveno snížení, protože tam vznikl památník a není tam ani jedno parkovací místo. 

Byla zpracovaná studie, jak vybudovat alespoň pár desítek parkovacích míst, když tam jezdí turisté 

v hojném počtu. To také neprošlo.  

Svým hlasováním se zastupitelé o spoustu parkovacích míst připravili. 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Adaptační strategie - Město Přerov schválilo Adaptační strategii. Jedním z bodů je, že město 

má mít koordinátora Adaptační strategie. Dotaz – má ho už město? Na webu města tuto 

informaci nenašel.  

 

Primátor Ing. Měřínský: 

Předpokládá, že koordinátora zatím město nemá. 

 

Mgr. Mlčoch, tajemník MMPr: 

V současné době koordinátora město nemá. Měli ho, ale skončil pracovní poměr ve zkušební době 

sám. Teď hledají dalšího. Požadují od uchazeče specifické vzdělání. 

 

 

 

 

 

p. Pospíšilík: 

 Trh s energiemi – má vedení města nějaký krizový plán, než bude zvoleno nové 

zastupitelstvo? Zabývala se tím rada, nebo politické kluby? 
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Ing. Mazochová: 

Schvalovali smlouvu o centralizovaném zadávání fixace energií na roky 2022 a 2023. Na rok 2023 je 

zafixovaná cena plynu a nízkého napětí. Chybí jenom 1/3 vysokého napětí.  

Kromě Vaku je fixace pro příspěvkové organizace a technické služby a Teplo Přerov. 

Neví, jakým způsobem mohou ovlivnit, kdyby plyn nebyl.  

 

Ing. Vrána: 

Měl schůzku s ředitelem Veolie. Vnímá tu situaci jako vážnou v souvislosti s dodávkami plynu. 

V současnosti dělá Veolie rekonstrukci multipalivového kotle za téměř 1,5 miliardy korun. Občané 

nemusí mít obavu, než bude dokončen ten kotel, kde se bude spalovat například biomasa, tak výroba 

tepla bude pokračovat. Veolie je připravena na alternativu, kdyby nebyl plyn. 

 

Ing. Střelec: 

Technické služby - je daná cenová fixace na ceny energie a plynu. 

Pokud se změní situace s dodávkami plynu pro celou ČR, tak to zastupitelé města Přerova neovlivní. 

 

 

 

 

 

Pan Kovařík, občan města Přerova: 

 Zopakoval to, s čím vystoupil v červnu na zasedání zastupitelstva ohledně cen pro občany 

Kozlovské číslo 1, 3 a 5. Občané tam platí 670 Kč za gigabajt tepla přesto, že šetří díky 

solárním panelům. 

 

Ing. Vrána: 

Zareagoval na pana Kovaříka.  

Teplo Přerov, a.s.  má nejnižší cenu tepla v České republice. 

SBD mělo prověřit veškeré výhody a dopady zřízení solárních panelů na domech a dopředu projednat 

otázku cenových podmínek se společností Teplo. Energetický regulační úřad to dvakrát řešil v rámci 

správního řízení a pokaždé dal za pravdu společnosti Teplo.  

Ač by rád vyhověl obyvatelům Kozlovské 1, 3 a 5, ze své pozice předsedy představenstva společnosti 

Tepla to udělat nemůže. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Teplo Přerov v této záležitosti komunikuje s bytovým družstvem. Komunikovalo několikrát. Potom, 

co ERU poslalo dvakrát kladné vyjádření směrem k Teplu Přerov, že takto nastavená cena je 

v pořádku, protože nastala úprava cen solárního ohřevu teplé užitkové vody. Dvojsložková cena tepla 

platí pouze pro teplou užitkovou vodu. Pro topení platí cena jednosložková.  

Dne 12. prosince 2020 přišel na Teplo dopis od představenstva SBD s dotazem, zda by nebylo ještě 

možné stanovisko Tepla Přerov zvážit. Teplo o tom jednalo a poslalo odpověď, že postupují podle 

zákona. Občané Kozlovské 1, 3 a 5 mají úsporu ve výši 36 %. 

 

Ing. arch. Horký: 

Proč by se mělo konzultovat pořízení solárních panelů se společností Teplo? Zateplení a výměna oken 

se také nekonzultují. Vše se to promítá do energetické náročnosti budovy. 

 

Pan Kovařík, občan města Přerova: 

ERU v roce 2015 rozhodl ve prospěch občanů Kozlovské 1, 3 a 5. Až následně bylo rozhodnutí 

opačné.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

V tuto chvíli není schopen posoudit, co se občan snaží sdělit. Nemají k tomu žádné informace.  

Zastupitelstvo Přerova nemá se společností Teplo vůbec nic společného. Valnou hromadou je Rada 

města Přerova. 
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p. Pospíšilík: 

Každý občan se může obrátit na zastupitele a požádat ho o pomoc.  

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Citoval rozhodnutí: v dané věci probíhalo v letech 2016 a 2017 právní řízení před Energetickým 

regulačním úřadem, kde byl návrh od SBD na stanovení jednosložkové ceny energie namísto ceny 

dvojsložkové zamítnut rozhodnutím ERU. Toto rozhodnutí po rozkladu ze strany SBD bylo potvrzeno 

rozhodnutím Rady ERU z 22.8.2017. 

 

Ing. Galeta: 

Pokud by společnost Teplo Přerov, a.s. byla příspěvkovou organizací, mohla by být cena tepla pro 

občany nižší, protože by nemusela generovat zisk. 

 

Ing. Vrána: 

Teplo Přerov, a.s. produkuje zisk, který spotřebovává společnost tím, že investuje do svých rozvodů. 

Ztráty z dopravy tepla jsou minimální, proto má Přerov nejlevnější cenu tepla. 

 

Ing. Tomáš Dostal: 

Buďme vděčni za to, že společnost nebyla v historii nabídnuta k prodeji a stále je v rukou města. 

Kdyby tomu tak nebylo, tak by cena byla naprosto jiná.  

 

Ing. arch. Horký: 

Je rád, že společnost teplo Přerov je ve vlastnictví města. Ne každý občan je ale napojen na rozvody 

společnosti Tepla nebo Veolie a tito občané mohou mít spoustu problémů v nadcházející zimu. Jak 

bude reagovat město Přerov? Zřídí například informační místo? Je město připravené na nějaké 

varianty nebo to bude řešit, až to nastane? Zkusme ubezpečit, že dokážeme třeba i finančně občanům 

pomoci. Ačkoliv pomoc občanům je prioritně věcí vlády, zamysleme se, jak může pomoci i město. 

 

Ing. Galeta: 

Nebyl zastupitelem, když se společnost Teplo zakládala. Má informace, že se tato společnost zakládala 

původně jako bezpříspěvková organizace, která neměla generovat zisk. Neví, proč se tato společnost 

převedla potom na akciovou společnost, která má generovat zisk. To byla obrovská chyba a možná        

i podraz na lidi. 

 

Ing. Střelec: 

Technické služby jsou společnost ručením omezeným a dříve to byla příspěvková organizace. 

Pokud má příspěvková organizace ztráty, tak ji dotuje město.  

 

 

 

 

 

Mgr. Kouba: 

 Dne 14. září akce pro seniory – senior sympozium. Dopoledne na náměstí TGM bude putovní 

výstava Ligy proti rakovině. Od 12.00 do 14.00 hodin v malém sále Městského domu 

proběhne prezentace subjektů sociálních služeb na území města Přerova a poté proběhne 

edukativně kulturní program ve velkém sále Městského domu.  
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2603/26/10/2022 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 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 omluvena (paní Hanzlová), 3 nepřítomen (Mgr. Netopilová, Mgr. Schenk, Ph.D., 

Ing. Symerský). 

 

 

 

 

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

Primátor Ing. Petr Měřínský poděkoval zastupitelům za rozhodnutí, která ve volebním období učinili   

a ukončil 26. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 5. září 2022 ve 22.00 hodin. 

 

V Přerově dne 5. září 2022 

 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Měřínský                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

                                                                               Ing. Tomáš Navrátil 

                                                                                               uvolněný člen Rady města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

                MUDr. Libor Slováček 

                                                                                                  člen Zastupitelstva města Přerova 

  

 


