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Z Á P I S 

z 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova, 

konaného dne 5. prosince 2022 

 

 

 

 

 

 

POŘAD: 

 

 

1. Zahájení, program primátor 

2. Informace o činnosti Rady města Přerova od Ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města 

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí ve 
vlastnictví statutárního města Přerov  –  pozemku p.č. 4253, 
jehož součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce 
Přerov I-Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká 
Dlážka 44) ve vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 
725, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  
pozemek p.č. St. 726, jehož součástí je objekt občanské 
vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 728, jehož součástí 
je objekt občanské vybavenosti vybavenosti č.p. 50, příslušný k 
části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a části pozemku 
p.č. 30/4  vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města 
Přerov 

Ing. Dohnal 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve 
vlastnictví statutárního města Přerov  – pozemku p.č. 5156/11 v 
k.ú. Přerov za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 
193/5 a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 
193/6 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate 
s.r.o. 

Ing. Dohnal 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové 
velikosti id. 10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 
340 m2 v k.ú. Předmostí, na základě využití předkupního práva 
podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 
věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
6050/1 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 
věci do vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického 
podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 
věci ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 
v k.ú. Henčlov  

Ing. Dohnal 

3.1.7 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité 
věci z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 
91/1 v k.ú. Lýsky 

Ing. Dohnal 
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3.1.8 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 
pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití 
předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

Ing. Dohnal 

3.2.2 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova -  části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 
Přerova - podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 
3067/4 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.2.4 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova  

Ing. Dohnal 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, 
p.č. 5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 
5307/355 a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 
města Přerova - pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 
15/4, p.č. 15/6, p.č. 15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 
1145/14, vše v k.ú. Dluhonice (Hřiště Dluhonice) - uzavření 
dodatku č. 2 

Ing. Dohnal 

3.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova  - části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice  

Ing. Dohnal 

3.3.4 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova - vodovodu a splaškové kanalizace vybudované v rámci 
stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“  

Ing. Dohnal 

3.3.5 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova – jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v 
budově Přerov I-Město, č.p. 555 adminis., na p.č. 194, včetně 
přináležejícího spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 
na pozemcích p.č. 194 zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a 
podílu ve výši 60202/120102 na společných částech budovy 
společných vlastníkům jen některých jednotek (patro TGM 16)  

Ing. Dohnal 

3.6.1 Dohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení 
věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 
2642, oba v k.ú. Přerov, mezi statutárním městem Přerov, ***a 
*** 

Ing. Dohnal 

3.6.2 Majetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. 
Předmostí 

Ing. Dohnal 

3.6.3 Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní 
dráha Čekyně" -  na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí  

Ing. Dohnal 

3.6.4 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve 
prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4107/1 a 
p.č 4108, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě 
povinné z předkupního práva 

Ing. Dohnal 

3.7.1 Odpis pohledávky po skončené insolvenci Ing. Dohnal 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 primátor 

4.1.1 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 20 a 21 – dodatek – materiál 
na stůl 

primátor 

4.2 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

primátor 
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4.3 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 
poskytnutí dotace - podpory de minimis č. SML/1529/2021 se 
subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

primátor 

4.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání 
akce Until We Fall Fest Vol. I 

primátor 

4.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání 
akce Zlatý Kanár 2022 

primátor 

5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 primátor 

6. Rozvojové záležitosti  

6.1 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - 
ISg ITI OA 21+ 

Ing. Navrátil 

6.2 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 
integrovaného nástroje ITI 

Ing. Navrátil 

7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

7.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 
2022, akce přecházející do roku 2023 

JUDr. Lichnovský 

7.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ 
Velká Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, 
schválení úprav rozpočtu 

JUDr. Lichnovský 

7.3 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově 
v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava 
rozpočtu 

JUDr. Lichnovský 

7.4. Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ – 
schválení záměru zadat veřejnou zakázku – materiál na stůl 

JUDr. Lichnovský 

8. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023   

8.1 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového a 
výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 

p. Zácha 

8.2 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023 primátor 
JUDr. Lichnovský 
p. Zácha 

9. Školské záležitosti  

9.1 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – 
Veslařský klub Přerov, z. s. 

p. Zácha 

9.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Lenka 
Červená 

p. Zácha 

10. Různé  

10.1 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Ing. Navrátil 

10.2 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 Ing. Dohnal 

10.3 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění 
předsedům a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a 
předsedům a členům komisí Rady města Přerova, kteří nejsou 
členy Zastupitelstva města Přerova a dne, od kterého jim bude 
peněžité plnění poskytováno. 

primátor 

10.4 Uzavření darovacích smluv na poskytnutí náborového příspěvku 
zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do 
Městské policie Přerov 

primátor 

10.5 Volba přísedícího soudce k Okresnímu soudu v Přerově primátor 

10.6 Návrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor primátor 

10.7 Výbor pro místní části, místní výbory primátor 

10.8 Návrh na zrušení usnesení primátor 

10.9 Svěření úkolů náměstkům primátora (rozšíření kompetencí 
schválených usnesením č. 6/1/6/2022) 

primátor 
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10.10 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 
členem 

primátor 

10.11 Delegování zástupce města na valné hromady. primátor 

10.11.1 Referendum o hotelu Strojař – materiál na stůl Ing. arch. Horký 

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

primátor 

11. Závěr zasedání primátor 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přítomni: 

 

Předsedající:    Ing. Petr Vrána - primátor  

 

 

 

 

Členové Zastupitelstva města:  dle předložených presenčních listin 

 

 

 

 

Omluveni:    MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA 

      

     Mgr. Petr Mlčoch – tajemník MMPr 

 

 

    

Zapisovatelka:    Ludmila Schönová 
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1. ZAHÁJENÍ 

 

Primátor Ing. Petr Vrána: 

Zahájil 2. 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 se, zda je mezi nimi zastupitel, který by byl ve střetu zájmu s tímto ustanovením ve vztahu 

k dnes projednávaným věcem. Není takový zastupitel, děkuji. 

 

 

Mgr. Galová: 

Nahlásila střet zájmů v bodě 8.2. Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023.           

I když to tak necítí, mohlo by to být tak vnímáno. 

 

Ing. Přikryl: 

Nahlásil střet zájmů také v bodě 8.2. Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023. 

 

 

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:            MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA  

    

Dostaví se později: Michal Zácha 

 

 

Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města, v počtu 33. Proto je zasedání 

schopno se právoplatně usnášet.“ 

 

Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města konaného dne 17. října je ověřený a vyložený         

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

považován za schválený. 

 

 

Za ověřovatele dnešního zasedání Zastupitelstva města navrhl: 

JUDr. Vladimíra Lichnovského a Michala Dokládala. 

Oba pánové souhlasili. 
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DO PROGRAMU BYLA NAHRANÁ: 

- Předloha 4.1.1 - Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 20 a 21 – dodatek 

- Předloha 7.4 - Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ – schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku 

- Přílohy 10.4 Uzavření darovacích smluv na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnancům 

statutárního města Přerova zařazeným do Městské policie Přerov 

- Předloha 10.11.1 - Referendum o hotelu Strojař 

 

Zeptal se, zda má někdo další pozměňující nebo doplňující návrh k programu dnešního 2. zasedání 

Zastupitelstva města?  

Ing. arch. Horký: 

 Navrhl rozšíření programu o bod 6.3 – Informace o rekonstrukci objektu TGM 16, protože 

zastupitelstvo v minulém volebním období rozhodlo, že zastupitelé mají být na každém 

zasedání informovaní o postupu této akce. 

 

 

Mgr. Krejčí: 

 Navrhl nový bod programu: mezi body 10.5 a 10.6 vložit bod - Aplikace § 119 odst. 1 

zákona o obcích na statutární město Přerov. 

 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Požádal pana Krejčího, aby zastupitele uvedl do problematiky, aby věděli, o čem hlasují. 

 

Mgr. Krejčí: 

Přečetl usnesení: 

ZM schvaluje, že většina členů Kontrolního výboru musí být z politických uskupení, která nejsou 

zastoupena v Radě města Přerova. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Dal hlasovat o návrhu pana Mgr. Krejčího: 13 pro, 11 proti, 8 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 

nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

Dal hlasovat o návrhu pana Ing. arch. Horkého: 15 pro, 1 proti, 17 se zdrželo, 1 nepřítomen                

(p. Zácha), 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o doplněném programu a ověřovatelích: 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nepřítomen (p. Zácha),     

1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Zapisovatelkou jmenoval paní Schönovou. 

 

 

Písemné pozvání na dnešní 2. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo 

řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 25. listopadu. 

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

 

 

 

Upozornil, že v 18.00 hodin se bude konat na Masarykově náměstí ohňostroj – po dobu trvání vyhlásí 

přestávku. 
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11/2/1/2022 Zahájení, schválení programu 2. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje doplněný program 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne               

5. prosince 2022, 

 

2. schvaluje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského a Michala Dokládala               

za ověřovatele zápisu 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

 

 

2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA PŘEROVA OD USTAVUJÍCÍHO 

ZASEDÁNÍ 

12/2/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva 

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

 

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

(1. schůze Rady města Přerova konané dne 21.10.2022, 2. schůze Rady města Přerova konané dne 

7.11.2022, 3. schůze Rady města Přerova konané dne 8.11.2022, 4. schůze Rady města Přerova 

konané dne 24.11.2022). 

 

 

Diskuse: 

p. Dokládal: 

 Měl připomínku k času zahájení zasedání zastupitelstva ve 12:00 hodin. V té době jsou občané 

v zaměstnání a nemohou se účastnit. Dostávají se na druhou kolej. 

Je to podobná situace jako nastala v létě, kdy se na bazénu vypínala ve 14:00 hodin vířivka. 

Po komunálních volbách na ustavujícím zasedání byla kladena otázka, zda při vytíženosti 

některých zastupitelů v krajské a komunální politice jsou ještě schopni zastávat funkce 

zastupitelů. Odpověď zněla přesvědčivě, že ano. Nyní udělali takový rozvrh zasedání dle 

jejich potřeby.  

Hnutí SPD žádá pana primátora, aby přesunul dobu zasedání zastupitelstva na 15:00 hodinu. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

V zastupitelstvu města pracuje již 8 let a nevynechal ani jediné zasedání.  

Když začínala zasedání ve 14:00 hodin, často končívala v nočních hodinách. Řádově se účastnily 

jednotky občanů. Nevidí důvod, proč nezasedat ve 12:00 hodin.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Jako občan docházel na předminulá zasedání zastupitelstva, když se konala každý měsíc a skupina 

občanů, která na zasedání docházela, byla v podstatě stabilní. 

 

Ing. Skládal: 

Připomenul, že dřívější primátor pan Puchalský v roce 2014 změnil dobu jednání z 13:00 hodiny na 

16:00 hodinu z důvodu větší přístupnosti pro občany. 

Dříve jako občan se účastnil zasedání díky tomu, že začínala v odpoledních hodinách.  
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Primátor Ing. Vrána: 

Řídí se jednacím řádem zastupitelstva a zákonem o obcích. Svolávat zasedání zastupitelstva je 

v kompetenci primátora. Nepohrdá občany a chce jim vyjít vstříc. 

 

Ing. Navrátil: 

Pro občany je zastupitelstvo poslední instance. Vedení města je k dispozici občanům a když je 

navštíví, každého občana přijmou. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Neví, jestli je návrh pana Dokládala hlasovatelný. 

Byl to protinávrh? 

 

Pan Dokládal:  

Ne, nebyl. 

 

Ing. Skládal, faktická: 

Domnívá se, že to nebyl protinávrh, pouze doporučení. Svolávání zastupitelstva je v kompetenci 

primátora a čas také určuje primátor. 

 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Dotaz – uzavření smlouvy datových a mobilních služeb, schválení operátora – v čem je 

problém, proč na město je vedeno správní řízení: 

 

Mgr. Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy: 

Jeden z uchazečů zpochybňuje průběh elektronické aukce, který proběhl v certifikovaném 

elektronickém nástroji, ve kterém obě strany vystupují pouze jako jeho uživatelé a běží na nějaké 

infrastruktuře a spravuje ho jiný subjekt než město Přerov, konkrétně TESCO software.  

 

 

 

 

p. Chromec: 

 Žádost – požádal o informace o programech jednání rady, přijatých usneseních rady včetně 

důvodových zpráv formou zapůjčených notebooků. Přijde mu nedůstojné, aby zastupitelé 

museli chodit do studovny, kde dle něho nejsou adekvátní podmínky. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Budou se tím zabývat na poradě vedení a radě města. 

 

 

 

 

Mgr. Netopilová: 

 Dotaz a připomínka k výběru lidí do komisí rady a Redakční rady Přerovských listů. Mají 

pochybnosti ohledně výběrů předsedů a domnívají se, že víc než nějaká odbornost, hraje roli 

to, v jaké politické straně ten člověk je.  

Naprosto nepochopitelný je výběr předsedy Redakční rady Přerovských listů, který není 

Přerovan. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Nikde není dané, že předsedou komise musí být Přerovan.  

Redakční rada Přerovských listů ještě nezasedala. Jen předjímáte.  



9 

 

Mgr. Netopilová: 

Nemluvila o složení komisí z hlediska počtu lidí za jednotlivé politické strany. Mluvila o předsedech 

komisí. Kromě příslušnosti k politické straně by měla platit i jiná pravidla – odbornost, nebo setrvalý 

zájem o určitou oblast.  

 

Ing. arch. Horký: 

Předsedkyní Redakční rady Přerovských listů mohla být zvolena Mgr. Lada Galová.  

 

 

12/2/2/2022 Informace o činnosti Rady města Přerova od ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva 

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

(1. schůze Rady města Přerova konané dne 21.10.2022, 2. schůze Rady města Přerova konané dne 

7.11.2022, 3. schůze Rady města Přerova konané dne 8.11.2022, 4. schůze Rady města Přerova 

konané dne 24.11.2022). 

 

 

Hlasování: 29 pro, 4 se zdrželi, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

 

13/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovitých věcí                  

ve vlastnictví statutárního města Přerov  –  pozemku p.č. 4253, jehož 

součástí je objekt bydlení č.p. 541, příslušný k části obce Přerov I-

Město a pozemku p.č. 4252  vše v k.ú. Přerov (Velká Dlážka 44) ve 

vlastnictví Olomouckého kraje za pozemek p.č. St. 725, jehož součástí 

je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726, 

jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek 

p.č. St. 728, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti vybavenosti 

č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11)     

a části pozemku p.č. 30/4 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví 

statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pozemku p.č. 4253 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 193 m2, jehož součástí je objekt bydlení č.p. 

541, příslušný k části obce Přerov I-Město, (Velká Dlážka 44) a pozemku p.č. 4252 zahrada o celkové 

výměře 1.281 m2 vše v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje, s právem hospodaření 

příspěvkové organizace  Středisko  sociální prevence Olomouc, se sídlem Olomouc, Nová Ulice,       

Na Vozovce 622/26, IČ 75004437 za nemovitosti – pozemek p.č. St. 725 zast. pl. a nádvoří o celkové 

výměře 377 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  pozemek p.č. St. 726 zast. 

pl. a nádvoří o celkové výměře 334 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.,  

pozemek p.č. St. 728 zast. pl. a nádvoří o celkové výměře 594 m2, jehož součástí je objekt občanské 

vybavenosti č.p. 50, příslušný k části obce Přerov II-Předmostí (Pod Skalkou 11) a části pozemku p.č. 

30/4 ost. pl., jiná plocha dle geometrického plánu č. 1310-135/2020 označené jako pozemek p.č. 
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30/106 ost. pl., jiná plocha o výměře 1.493 m2 a jako pozemek p.č. 30/107 ost. pl., jiná plocha              

o výměře 371 m2 vše v k.ú. Předmostí ve vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

 

Hlasování: 31 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

14/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerov – směna nemovité věci ve vlastnictví 

statutárního města Přerov – pozemku p.č. 5156/11 v k.ú. Přerov za 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 a za 

spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 oba v k.ú. 

Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutárního města Přerov - směnu 

pozemku p.č. 5156/11 orná půda o celkové výměře 4.266 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního 

města Přerova za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 pozemku p.č. 193/5 zast. pl. a nádvoří o výměře 

121 m2 a za spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/4 pozemku p.č. 193/6 ost. pl., jiná plocha o výměře      

24 m2 oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví společnosti PCP Estate s.r.o., se sídlem Praha, Grafická 827/16, 

IČ 27608484. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Bylo by možné, pokud se důvodová zpráva odvolává na územní plán, dát do příloh i průnik dotčeného 

pozemku do územního plánu, aby to bylo graficky zřetelné, jak velkým dílem se zasáhne do funkčního 

využití? 

Dotaz – pokud to nebude směňovat, jak jinak se chtějí dostat k pozemkům, které jsou pod garážemi     

a které již koupili? 

 

Ing. Dohnal: 

Jsou již většinovým vlastníkem pozemků s tím, že nadále budou jednat o výmazu zástavních práv 

k těmto nemovitostem, protože jsou zastaveny vysokými zástavami i o jiných možnostech, než využít 

tyto pozemky, které v budoucnu potřebují, například nabídnou jiné pozemky, které by společnost byla 

ochotna vysměňovat za nemovitosti, které město potřebuje.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

 

Na zasedání Zastupitelstva města Přerova se dostavil pan Michal Zácha ve 12:35 hodin – je přítomno 

34 zastupitelů. 
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15/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílů o celkové velikosti id. 

10/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. 

Předmostí, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 

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

(stavební zákon) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí       

z vlastnictví Ing. ***, bytem *** a podílu o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní 

plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí z vlastnictví paní Bc. ***, bytem ***, do majetku 

statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 5/24 

pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví Ing. 

R*** B***, bytem *** a podílu o velikosti id. 5/24 pozemku p.č. 347/24 ostatní plocha           

o výměře 340 m2 v k.ú. Předmostí ve vlastnictví paní Bc. V*** V*** bytem ***. 

 

 

Diskuse: 

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D: 

Dotaz – proč se nevyužije předkupního práva, když se jedná o pozemek pod cestou, která v současné 

době nenavazuje na pozemky, které jsou ve vlastnictví města, ale v budoucnu by mohly být. Domnívá 

se, že je dobrá praxe, aby byl jeden vlastník jak pozemku, tak cesty, která na pozemku vede.  

Je to i v souladu se stanovisky dotčených orgánů. 

I v minulosti se vykupovaly pozemky pod cestami. 

Dal protinávrh:  

1. schválit záměr … 

2. město Přerov využije předkupní právo 

 

Ing. Dohnal: 

Důvodů je několik. První je ten finanční. Jedná se o účelovou komunikaci, město není jejím 

vlastníkem. V tomto případě existuje adekvátní náhrada, to znamená, všechny pozemky jsou napojeny 

na komunikace, které jsou ve vlastnictví města Přerova. Není nezbytně nutné, aby město vlastnilo tuto 

účelovou komunikaci, která je nezpevněná, protože jsou adekvátní náhrady.  

 

Ing. Měřínský: 

Jedná se o 5/24 pozemku. Proč takový díl kupovat? 

 

Ing. arch. Horký: 

Jak jinak se dostat k celku, než postupně koupit? 

 

 

Hlasování o protinávrhu doc. JUDr. Dostalíka, Ph.D.: 13 pro, 13 proti, 6 se zdrželo, 1 nehlasoval,  

1 nepřítomen (p. Zácha), 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 21 pro, 2 proti, 11 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 
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16/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 6050/1        

v k.ú. Přerov 

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

převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 6050/1 ostatní plocha 

o výměře cca 400 m2 v k.ú. Přerov. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Požádal o informaci, kdy bylo poslední jednání se zástupci průmyslového areálu a jestli by mohl 

dostat zápis z tohoto jednání.  

 

p. Zácha: 

Poslední jednání se zástupci areálu vedl on. Bylo v září nebo v období prázdnin. Měl svolané všechny 

zástupce do zasedací místnosti na Smetanové ulici. 

To, co se do té doby tvářilo jako shoda napříč uživateli areálu se na daném místě prokázalo, že tak 

není a ve shodě nejsou.  

Po komunálních volbách předal agendu kolegovi. 

V dané věci pana Horkého vyrozumí. 

 

Ing. Dohnal: 

Mají rozpracované další možné varianty. Vycházejí z návrhu jednoho účastníka jednání. Chtějí 

seznámit zástupce s tímto návrhem firem. Až bude předběžný příslib, tak projednají se všemi firmami.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

17/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

do vlastnictví statutárního města Přerov – spoluvlastnického podílu      

k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod spoluvlastnického podílu k id. 2/8 pozemku p.č. 4845 lesní pozemek o výměře 4.112 m2 v k.ú. 

Přerov z vlastnictví společnosti VIAGEM a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, 

IČ: 04817320, do vlastnictví statutárního města Přerova. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 
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18/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci      

ve vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 28/3 v k.ú. 

Henčlov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci – částí pozemku p.č. 28/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca     

160 m2 a o výměře cca 142 m2 v k.ú. Henčlov z vlastnictví statutárního města Přerova žadatelům 1 a 2. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

19/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci       

z vlastnictví statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 91/1          

v k.ú. Lýsky 

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

převod nemovité věci – části pozemku p.č. 91/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. 

Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Nájem má sloužit pro parkovací místo ve stejné ploše. To není úplně ono s ohledem na životní 

prostředí.  

 

Ing. Dohnal: 

Tato lokalita i podle územního plánu je určena pro dopravu. 

Jsou v souladu s územním plánem.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

20/2/3/2022 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí 

do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 2/6 pozemku p.č. 

772 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva 

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

a stavebním řádu (stavební zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova z vlastnictví pana J*** V***, 
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bytem ***, *** a podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova z 

vlastnictví paní J*** V***, bytem ***, ***, do majetku statutárního města Přerova.  

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k podílu o velikosti id. 1/6 

pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví pana J*** V***, bytem ***             

a podílu o velikosti id. 1/6 pozemku p.č. 772 v k.ú. Kozlovice u Přerova ve vlastnictví paní 

J*** V***, bytem***. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

21/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 588/8 v k.ú. Kozlovice u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 588/8 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 665-26/2016 označené jako pozemek p.č. 588/13 ostatní plocha      

o výměře 9 m2 v k.ú. Kozlovice u Přerova z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se sídlem Přerov, Šířava 21, IČ: 47674521, za kupní 

cenu ve výši 3.610,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem DPH. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

22/2/3/2022 Bezúplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města 

Přerova - části pozemku p.č. 6868/21 v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 6868/21 

o výměře cca 750 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví Charity 

Přerov, se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 45180270. Nejprve bude uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí darovací mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím dárcem a Charitou Přerov,            

se sídlem Přerov, Šířava 1295/27, IČ: 45180270, jako budoucím obdarovaným. Darovací smlouva 

bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné výzvy budoucího obdarovaného           

k uzavření darovací smlouvy budoucímu dárci, kterou bude budoucí obdarovaný oprávněn zaslat 

budoucímu dárci do 6 měsíců poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydá v rámci IROP ITI OA 

2021+ SOCIÁLNÍ OBLAST rozhodnutí o poskytnutí dotace budoucímu obdarovanému na realizaci 

projektu spočívajícího ve zhotovení stavby "Azylový dům Přerov", nejpozději však do 1 roku od 

účinnosti budoucí darovací smlouvy.  

Součástí darovací smlouvy bude závazek Charity Přerov jako obdarovaného, ve smyslu ust. § 1761 

zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že bez předchozího písemného souhlasu 

statutárního města Přerova, jako dárce, předmět daru nebo jeho část žádným způsobem nezcizí (zákaz 

zcizení), ani nezatíží žádným věcným právem, které je obsaženo v občanském zákoníku, s výjimkou 

věcného břemene pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení (např. vodovod, 

kanalizace, plynovod, elektrické vedení, optický kabel), které bude zřízeno v souvislosti se 

zhotovením stavby "Azylový dům Přerov" (zákaz zatížení), přičemž zákaz zcizení a zatížení budou 

zřízeny jako práva věcná s účinky vůči obdarovanému i všem budoucím vlastníkům předmětu daru,     
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a to bezúplatně a na dobu určitou 20 let od okamžiku právních účinků vkladu vlastnického práva        

ve prospěch obdarovaného do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Informoval se na záměry Charity. Bylo mu to v zásadě vysvětleno. Dokáže se s tím ztotožnit.  

V podkladech pro zastupitelstvo mu chybí podoba toho, co tam má vzniknout. Je tam jen situační 

výkres.  

Není přesvědčen o tom, že by měli bezúplatně převádět pozemek.  

Dal protinávrh: navrhl schválit bezúplatné právo stavby. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Není podmínka vlastnictví pozemku nutná pro získání dotace? 

Bude hlasovat proti protinávrhu.  

Takový protinávrh by bylo dobré projednat dopředu. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Navržené usnesení je poměrně komplikované a dlouhé. Požádal, pokud je protinávrh, dopředu mít 

projednané, aby nedošlo ke komplikacím.  

 

JUDr. Lichnovský: 

V materiálu je napsané, že se Charita zavazuje k tomu, že po dobu 20 let nesmí s pozemkem 

disponovat jinak než pro azylový dům.  

Azylový dům bude vybudován pouze pokud získají dotaci z ITI. 

Myslí si, že je zapodmínkováno dobře, materiál je připraven kvalitně.  

Za sociální oblast musí říct, že materiál podporuje a azylový dům je zanesen i ve střednědobém plánu 

rozvoje sociálních služeb.  

 

Ing. arch. Horký: 

Z materiálu se nedověděl, jakou má azylový dům kapacitu. 

Dotační výzva není vypsaná, tak neznají její podmínky. 

Uznává, že návrh na usnesení je poměrně vágní, a proto jej přeformuloval: ZM ukládá radě města 

prověřit možnost řešení majetkové dispozice s částí pozemku p.č. 6868/21 o výměře cca 750 m2 

formou práva stavby. 

 

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Vyzval radní a pověřené orgány, aby využívali pestrou paletu nástrojů, kterou umožňuje nový 

občanský zákoník. 

Souhlasí s panem Horkým, že právo stavby by lépe splnilo ten účel a zároveň by lépe ochránilo 

majetkové zájmy statutárního města Přerova než darovací smlouva s omezením práva dispozice po 

dobu 20 let. 

 

Mgr. Netopilová: 

Dotaz – bude zaručeno, že pokud azylový dům vznikne, tak tam budou ubytovávaní přerovští občané? 

Tato lokalita je velmi problematická, nedaleko je Husova 8, která je pověstná. Podmínky, ve kterých 

tam lidé žijí, kolik je tam občanů z jiných měst a způsobují problémy v lokalitě, jsou alarmující. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Tato otázka by měla směřovat na Charitu Přerov. 

Klienti se budou rekrutovat z klientů nízkoprahového centra Lorenc. 

Domnívá se, že půjde o další přidanou hodnotu práce s lidmi bez přístřeší a objekt, pokud bude 

vybudován by mohl problematiku pomoci řešit. 

Kapacita bude v řádu desítek osob. Je rozdělena na muže a ženy.  

Budou velmi intenzivně komunikovat s Charitou, aby se sem nestěhovali lidé z jiných měst. 
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Mgr. Netopilová: 

Její dotaz nemá směřovat primárně na Charitu. Na takové dotazy by mělo umět odpovědět vedení 

města. Město poskytuje pozemek a má se starat o své občany.  

 

JUDr. Lichnovský: 

V jeho odpovědi zaznělo to, co paní Netopilová očekávala. Nemyslí si, že zástupci města 

neodpověděli.  

 

Mgr. Schenk, Ph.D.: 

Dotaz – kolik klientů bude moci být v azylovém domě? 

 

JUDr. Lichnovský: 

Požádal vedoucí odboru, aby odpověděla přesněji. 

 

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

V azylovém domě je plánovaných 30 míst. Pro muže 20 míst, pro ženy 8 míst a 2 místa pro partnerský 

vztah.  

 

Ing. Dohnal: 

Právo stavby – zvažovali i tuto možnost, ale jedná se o modulární systém. Ověřovali možnosti              

u katastrálního úřadu. Nejedná se o stavbu jako takovou samotnou. V případě práva stavby by vznikly 

právní problémy s vymahatelností. 

Z důvodu právní jistoty zvolili tuto variantu s právním zajištěním do budoucnosti.  

 

Ing. arch. Horký: 

Požádal do svého návrhu doplnit:  …  části pozemku. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 9 pro, 6 proti, 19 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 23 pro, 1 proti, 10 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 

 

 

 

 

23/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

podílu o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci - podílu                

o velikosti id. 5320/203682 na pozemku p.č. 3067/4 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů Ing. F*** Z*** a Bc. J*** Z***, oba bytem ***, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 25.250,- Kč.  

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 
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24/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova 

– části pozemku p.č. 65/1 v k.ú. Vinary u Přerova  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 65/1 ostatní 

plocha, ostatní komunikace, dle geometrického plánu č. 590-22/2022 označené novým p.č. 65/45 

ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Vinary u Přerova z vlastnictví statutárního města 

Přerova do společného jmění manželů Ing. ***, bytem ***, a ***, bytem *** za kupní cenu v místě     

a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 1.800,- Kč.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

25/2/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova – spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 5307/349, p.č. 

5307/351, p.č. 5307/352, p.č. 5307/353, p.č. 5307/354, p.č. 5307/355          

a p.č. 5307/360, vše v k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní V***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

2. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní K***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

3. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

4. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 
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p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní J***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 

v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

5. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. ⅙ k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 142.143,- Kč.  

 

6. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví paní M***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 47.381,- Kč.  

 

7. schvaluje úplatný převod spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 k pozemkům p.č. 

5307/349 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 329 m2, p.č. 5307/351 ostatní plocha, 

ostatní komunikace o výměře 169 m2, p.č. 5307/352 ostatní plocha, zeleň o výměře 275 m2, 

p.č. 5307/353 ostatní plocha, zeleň o výměře 413 m2, p.č. 5307/354 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 437 m2, p.č. 5307/355 ostatní plocha, zeleň o výměře 299 m2 a p.č. 

5307/360 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 39 m2, vše v k.ú. Přerov z podílového 

spoluvlastnictví pana R***, bytem ***, do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní 

cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 47.381,- Kč.  

 

8. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 
rozpočet 

po úpravě 

 1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

placené poplatníky 
5 597,1 * + 805,5 6 402,6 

* 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. 5300756 

- Výkup pozemků na křižovatce ul.  

Ztracená x Bří Hovůrkových x  

U Hřbitova x 9. května) 

0,0 + 805,5 805,5 

 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Poděkoval Odboru majetku, že se do toho pustil. Ví, že to bylo složité, co se týče různých ideálních 

spolupodílů, exekucí, neznámých vlastníků a podobně. Trvalo to zhruba rok a půl, což nebyla tak 

hrozná doba v poměru toho, jak dlouho je ta křižovatka trápí.  
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Ing. Navrátil: 

V minulém volebním období změnili územní plán, aby to mohla být veřejně prospěšná stavba.  

 

Ing. arch. Horký: 

Sám to navrhl, aby to byla veřejně prospěšná stavba.  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

26/2/3/2022 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - pozemků p.č. 15/1, p.č. 15/2, p.č. 15/3, p.č. 15/4, p.č. 15/6, p.č. 

15/7, p.č. 1145/12, p.č. 1145/13 a p.č. 1145/14, vše v k.ú. Dluhonice 

(Hřiště Dluhonice) - uzavření dodatku č. 2 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě           

a smlouvě o výpůjčce č. MMPr/SML/1353/2020 uzavřené dne 19.9.2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 

14.12.2021 mezi TJ Sokol Dluhonice, z.s., se sídlem Náves 33/42, 750 02 Přerov V - Dlluhonice jako 

dárcem a statutárním městem Přerov jako obdarovaným. Dodatkem se mění podmínky pro odstoupení 

od darovací smlouvy a nově se stanoví možnost odstoupení od darovací smlouvy dle ust. § 2001 

občanského zákoníku v případě, že Nové sportoviště nebude dokončeno, tj. že nesplní podmínky 

stanovené příslušnými právními předpisy pro jeho řádné užívání, nejpozději v termínu do 31.07.2023. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

27/2/3/2022 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova  

- části pozemku p.č. 372/1 v k.ú. Dluhonice  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 372/1 

zahrada o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice z podílového spoluvlastnictví pana R*** Z***, bytem ***   

k id ½ a paní V*** Z***, bytem *** k id ½ do vlastnictví statutárního města Přerova za kupní cenu 

10.800,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi spoluvlastníky pozemku p.č. 372/1      

v k.ú. Dluhonice, jako budoucími prodávajícími a statutárním městem Přerov, jako budoucím 

kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena poté, co bude v katastru nemovitostí na základě Ohlášení 

změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí evidován nově vzniklý pozemek p.č. 372/3 o 

výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice. Nejpozději před podpisem kupní smlouvy bude v katastru nemovitostí 

vymazáno zástavní právo k pozemku p.č. 372/3 v k.ú. Dluhonice, nebo budoucí prodávající předloží 

budoucímu kupujícímu potvrzení zástavního věřitele o vzdání se tohoto zástavního práva. Součástí 

smlouvy je závazek budoucího kupujícího k úhradě částky ve výši 5.000,- Kč budoucím prodávajícím, 

jako nákladů, které vznikly budoucím prodávajícím v souvislosti s převodem části pozemku 372/1       

o výměře 16 m2 v k.ú. Dluhonice.  
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Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

28/2/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova - vodovodu a splaškové kanalizace vybudované v rámci stavby 

„Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod kanalizace (SO 302 Kanalizace splašková) vybudované v rámci 

stavby „Infrastruktura pro RD Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 

5466/395 oba v k.ú. Přerov za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu 

DPH a vodovodu  (SO 301 Vodovod) vybudovaného v rámci stavby „Infrastruktura pro RD 

Přerov, U Hvězdárny II“ na pozemcích p.č. 5466/378 a p.č. 5466/395 oba v k.ú. Přerov          

za kupní cenu 1000,- Kč, která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH, z majetku společnosti 

AVČ s.r.o., se sídlem Přerov, Wilsonova 102/12, IČ: 25848984 do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3639 

  

530  Komunální služby a územní rozvoj 

j. n. 

3 851,0 - 5,2 3 845,8 

2212 

  

530  Silnice 0,0 + 1,3 1,3 

2310 

  

530  Pitná voda 0,0 + 1,3 1,3 

 

2321 

  

530  Odvádění a čištění odpadních vod  

 a nakládání s kaly 

0,0 + 1,3 1,3 

3631 

  

530  Veřejné osvětlení 0,0 + 1,3 1,3 

  

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

29/2/3/2022 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova – jednotky č. 555/5 jiný nebytový prostor vymezený v budově 

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

spoluvlastnického podílu ve výši 60202/361888 na pozemcích p.č. 194 

zast. pl. a nádvoří a p.č. 193/1, ost. pl. a podílu ve výši 60202/120102   

na společných částech budovy společných vlastníkům jen některých 

jednotek (patro TGM 16)  
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Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – 

jednotky č. 555/5, jiný nebytový prostor, byt. z., vymezené v budově  Přerov I – Město, č.p. 

555, adminis., LV 5021, na parcele 194, LV 5021, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 

60202/361888 na společných částech budovy a na pozemcích parcela č. 193/1, ostatní plocha, 

manipulační plocha, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam.   

a parcela č. 194, zastavěná plocha a nádvoří, ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, 

rezervace, nem. nár. kult. pam., na pozemku stojí stavba: Přerov I – Město, č.p. 555, adminis., 

zapsaných na listech vlastnictví č. 16316 a 5021 pro katastrální území Přerov, obec Přerov        

z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových               

do vlastnictví statutárního města Přerov za kupní cenu ve výši 10.427.000,- Kč a uzavření 

kupní smlouvy mezi Českou republikou, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu 

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

prodávajícím a statutárním městem Přerov, jako kupujícím. 

 

2. 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 

133 359,0 + 5 427,0 138 786,0 

6310 2141    Příjem z úroků 21 500,0 * + 5 000,0 26 500,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3613 530  Akce nad 500 tis. Kč (č. 5300755 

 –    Výkup jednotky č. 555/5 patro 

TGM 16) 

0,0 + 10 427,0 10 427,0 

 

 

Diskuse: 

Ing. Jüngling. 

Požádala o osvětlení současné situace s budovou TGM 16, aby z toho nebyl druhý Strojař. 

 

Ing. arch. Horký: 

V důvodové zprávě si přečetl, že byla stanovena cena nemovitosti na 10.408.140 Kč. Po jednání byla 

nabídková cena stanovena o 19.000 Kč vyšší. Proč se cena navýšila? 

 

Ing. Dohnal: 

Původně se vycházelo ze znaleckého posudku, který byl zpracován Úřadem pro zastupování státu        

a poté došlo ještě k jejich upřesnění částky. Pokud by čekali do nové oceňovací vyhlášky, tak ten 

nárůst by byl podstatně vyšší. Proto přistoupili na tuto variantu.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Pokračují v přípravných pracích. Vše jde podle plánu tak, aby mohli co nejdříve vyhlásit veřejnou 

zakázku, týkající se rekonstrukce objektu a zároveň zkoumají všechny dotační možnosti, aby měli 

možnost snížit výslednou cenu. Pracují na tom, aby mohli co nejdříve vyhlásit veřejnou zakázku.  

 

Ing. arch. Horký: 

Požádal o plán, podle kterého se pracuje. 
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Primátor Ing. Vrána: 

Bere na vědomí. Budou mu poskytnuty informace. 

 

Ing. Hrabina: 

V nákupu jsou minus 40, dokumentace minus 18, teď dalších minus 10. Jsou na minus 70 milionech. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Neví, proč to jsou minusy, protože to jsou věci, za které vydali finanční prostředky a na druhé straně je 

protihodnota.  

 

JUDr. Lichnovský: 

Pokud dnes zastupitelé odsouhlasí nákup chybějícího patra, tak město bude vlastnit celý objekt             

a město může řešit případné dotace.  

Z tohoto pohledu si nemyslí, že je město v minusu. 

 

Ing. Dohnal: 

Ke koupi tohoto patra jsou tři důvody. Aby se město stalo jediným vlastníkem. Nákup, který mají      

od Úřadu pro zastupování státu se vrátí městu v kupní ceně v horizontu 4 let. Aby mohlo město žádat 

o dotace, musí vlastnit i toto patro. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 proti, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

30/2/3/2022 Dohoda o uznání vlastnického práva a smlouva o zřízení věcného 

břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. 

Přerov, mezi statutárním městem Přerov, JUDr. I.J.  a R.Z. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o uznání vlastnického práva a 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi statutárním městem Přerov jako duplicitně 

zapsaným vlastníkem pozemku a oprávněným z věcného břemene - služebnosti na straně jedné a I*** 

J***, bytem ***, a R*** Z***, bytem ***, jako duplicitně zapsanými vlastníky pozemku a povinnými 

z věcného břemene – služebnosti na straně druhé, na jejímž základě statutární město Přerov uzná 

vlastnické právo *** I*** J*** a R*** Z***k pozemku p.č. 2642 (zahrada) o výměře 675 m2 v k.ú. 

Přerov (každému k podílu id. ½ na pozemku) s tím, že I***J*** a R*** Z*** uhradí statutárnímu 

městu Přerov finanční plnění v celkové výši 95.000,- Kč včetně DPH, která se rovná polovině ceny 

pozemku p.č. 2642 v k.ú. Přerov v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem č.             

6344-30/2022, který vyhotovil znalec Ing. P.K., IČ 46613021, a zřídí ve prospěch statutárního města 

Přerova bezúplatně věcné břemeno - služebnost spočívající v právu oprávněného z věcného břemene - 

služebnosti zřídit a provozovat na pozemcích p.č. 2641 (zahrada) o výměře 550 m2 a p.č. 2642 

(zahrada) o výměře 675 m2, oba v k.ú. Přerov, podzemní vedení veřejného osvětlení a v povinnosti 

povinných z věcného břemene - služebnosti výkon tohoto práva strpět a umožnit oprávněnému z 

věcného břemene - služebnosti a jím pověřeným třetím osobám přístup a příjezd na pozemky p.č. 2641 

a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, za účelem zajišťování provozu a údržby, včetně případné rekonstrukce, 

modernizace a odstranění vedení veřejného osvětlení, s tím, že rozsah věcného břemene – služebnosti 

na pozemcích p.č. 2641 a p.č. 2642, oba v k.ú. Přerov, je stanoven geometrickým plánem č. 7568-

141/2022 ze dne 13.11.2022.  

 

Diskuse: 

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Je duplicitní vlastnictví a aby se město vyhnulo složitému soudnímu jednání, tak město si nechalo 

zaplatit polovinu kupní ceny a do sporu město nepůjde. 
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Ing. Dohnal: 

Ano, je to tak. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

31/2/3/2022 Majetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. 

Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 30/1 ostatní plocha o výměrách cca 14 m2, cca 

45 m2 a cca 163 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti BLACK STORE  BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, 

Šalounova 626/22, IČ: 10965076 za kupní cenu ve výši 1.600,- Kč/m2 - cena v místě a čase 

obvyklá. 

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

jako budoucím prodávajícím a společností BLACK STORE   BLACK STORK real estate, 

s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076, jako budoucím 

kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné 

výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou 

bude budoucí kupující oprávněn zaslat budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců po vydání 

pravomocného stavebního povolení stavby "REZIDENCE TRINITY", kdy součástí výzvy 

bude originál nebo ověřená kopie tohoto stavebního povolení s doložkou vyznačení právní 

moci a geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, 

nejpozději však do 2 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod manipulační zpevněné plochy vybudované na pozemcích p.č. 30/1   

a p.č. st.  784 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví stavebníka – společnosti BLACK STORE   

BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22,            

IČ: 10965076 do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč, 

která bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi společností BLACK STORE   

BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 

10965076 (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 manipulační zpevněné plochy v rámci stavby 

„REZIDENCE TRINITY“, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. st.  784 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Předmostí  

z vlastnictví společnosti BLACK STORE   BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi BLACK STORE   

BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 

10965076 (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní 

smlouvy na převod manipulační zpevněné plochy do vlastnictví statutárního města Přerov (dle 

bodu 2. návrhu usnesení), nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí darovací smlouvy. 
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Diskuse: 

Mgr. Netopilová: 

Společnost hledala v obchodním rejstříku a nenašla ji. Je tam uvedena společnost Black Stork real 

estate, se stejnou adresou a IČ. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Poděkoval za upozornění, bude prověřeno. 

Projednání materiálu odložil a v bodě různé se k němu vrátí. 

 

 

 

Primátor Ing. Vrána znovu otevřel materiál po projednání předlohy „Referendum o hotelu Strojař“ 

(usnesení číslo 63/2/10/2022, strana zápisu 63).  

 

 

Hlasování o upraveném usnesení (název firmy): 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

32/2/3/2022 Smlouva o právu provést stavbu – "Vyhlídková plošina sportovní 

dráha Čekyně" - na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu  mezi 

statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku a spolkem AUTO KLUB PŘEROV – město       

v AČR, se sídlem Přerov, Dluhonská 43, IČ: 533751, jako stavebníkem, kterou statutární město Přerov 

uděluje spolku AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR souhlas s umístěním a provedením stavby 

"Vyhlídková plošina sportovní dráha Čekyně" na části pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí v rozsahu 

dle dokumentace, kterou zpracoval Ing. J.J., a která se stane ve smyslu ust. § 506 odst. 1 zákona          

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, součástí pozemku p.č. 426/9 v k.ú. Předmostí. Součástí smlouvy je 

ujednání, že spolek AUTO KLUB PŘEROV – město v AČR nebude v souvislosti se zřízením stavby 

požadovat po statutárním městu Přerov úhradu účelně vynaložených nákladů spojených se zřízením 

stavby." 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Jak vysoká bude ta plošina, jak bude vypadat? Mají pouze situační výkres, ale stavbu tvoří objem, 

stavba není placka. Zvlášť v tomto terénu a na hranici biokoridoru to může být významné. Navíc je 

tam 40 metrů opěrné stěny. 

Požádal o dodání prostorového zobrazení. 

 

Ing. Dohnal: 

Jedná se o obdobnou věž, která tam už je. Pro budoucí možnost napojení cyklostezky a podobně je 

vhodné, aby se přemístila na jiné místo. Z toho důvodu uzavírají tuto smlouvu s právem provést 

stavbu. Součástí smlouvy bude i to, že společnost po nás do budoucna nebude chtít žádné zhodnocení 

pozemku.  

 

Ing. arch. Horký: 

Původní plošina se přesune do jiné plochy a pořád bude jedna? 

 

Ing. Dohnal: 

Tuto informaci nemá. Jen ví, že bude v obdobném stylu jak tato a zbytek bude řešit stavební úřad. Oni 

řeší majetkoprávně.  
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Mgr. Netopilová: 

Město musí vědět, co se bude na jeho území dít. Přerovská rokle je pořád pozemek zapůjčený.  

Děje se tam ledacos i na přilehlých pozemcích. Doufá, že budou mít příležitost v komisi životního 

prostředí do takových věcí vstupovat.  

Ráda by hlasovala pro materiál, o kterém ví všechno.  

Z materiálu není jasné ani jestli vyhlídková plošina tam už je a akorát se přemístí na jiné místo, nebo 

tam vznikne další věž. Na to nedostali odpověď. Radí nehlasovat. 

  

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Rád by měl přesnější vizuální představu, jak to bude vypadat, než dojde k hlasování.  

Poprosil o přerušení projednávání materiálu a doplnění o vizualizaci. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Je to protinávrh, o kterém chce pan Dostalík hlasovat? 

 

Doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Je to doporučení. Ne protinávrh. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Domnívá se, že informací je pro rozhodnutí dost. Záleží na subjektivním vnímání každého zastupitele. 

Hlasováním se rozhodne o přijetí usnesení. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 2 proti, 5 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

33/2/3/2022 Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona                   

ve prospěch statutárního města Přerova k pozemkům p.č. 4107/1 a p.č 

4108, oba v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) osobě povinné 

z předkupního práva 

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

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

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

k pozemkům p.č. 4107/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3.785 m2 a p.č. 4108 zastavěná 

plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 373 m2, oba v k.ú. Přerov společnosti PRAGOMETAL 

recycling s.r.o. se sídlem Pražská 1638, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ: 47669624, jako osobě povinné    

z předkupního práva. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

K tomuto materiálu mají zastupitelé to, co žádal, tedy prosvícení dotčeného pozemku a územního 

plánu, a tak každý vidí, že na pozemku je navržena komunikace. 

Možná by to mohlo být z územního plánu vyškrtnuté. 

Dotaz – platí v tomto území stále stavební uzávěra? Není načase ji zrušit? 

 

Ing. Pavel Gala, vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje: 

Uzávěra tam v podstatě neplatí, stavby tam jsou dokončeny. Navíc novelou stavebního zákona 

uzávěry padly. Zůstává akorát uzávěra na ubytovny v rámci města Přerova. 

Tímto se vracíme do doby, kdy se dělala příprava staveb, to znamená, že město vyšlo vstříc ŘSD,         

a navrhlo obslužnou komunikaci kolem trati.  
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Dali podnět a z územního plánu to půjde pryč. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

34/2/3/2022 Odpis pohledávky po skončené insolvenci 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

pohledávku na poplatku a úroku z prodlení v částce 449.025,61 Kč za paní D*** Z***, nar. ***, 

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

(ul. ***).  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

4. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

35/2/4/2022 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje změnu závazných ukazatelů dle důvodové zprávy (ad 2). 

 

 

Diskuse: 

Ing. Skládal: 

Dotaz – rozpočtové opatření na IOP 09 – co z projektu IOP 09 zůstalo aktivní? Je projekt přínosem 

pro fungování města? 

Pamatuje si, že byl ukončen projekt Občana. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Projekt IOP 09 je velmi komplikovaný projekt. V roce 2014 jej museli jako nějaký pozůstatek po 

ČSSD převzít. Byl to projekt nesmírně zatěžující. On byl zásadně proti jej dodělávat. Byla ohrožena 

dotace a město by to stálo přes 100 milionů korun, servis stojí 8 milionů korun ročně. Projekt je 

v provozu, slouží občanům, ale byl v rozsahu, do jakého žádný jiný kraj ani město nešlo.  

 

Mgr. Karola, Odbor vnitřní správy: 

Portál Občana byl v tom rozsahu, v jakém byl provozován, uzavřen. V tuto chvíli město provozuje live 

verzi, která umožňuje hradit místní poplatky. Dál zůstávají v provozu klíčové části, jako je například 

městská datová síť, v plném rozsahu Portál úředníka, software pro správu bytů, všechny integrace 

agendových systémů, které v rámci tohoto projektu byly prováděny.  
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Osekány byly v podstatě ty dílčí části, které byly využívány buď veřejností, nebo magistrátem 

minimálně. 

Servisní podpora nyní stojí 2.850.000 Kč bez DPH ročně. 

 

Ing. arch. Horký: 

V roce 2014 ten projekt přebrali i po ODS. 

Dotaz – usměrnění toku svodnice v místní části Újezdec, ulice Široká. Je to na žádost místní části. 

Nerozumí tomu, co znamená slovní spojení realizační studie. Buď je to studie nebo realizační 

dokumentace.  

Proč má být vypracovaná ve dvou variantách, kdy jedna z variant hovoří o zatrubnění potoka                 

a vybudování parkovacích míst, což je absolutně anachronický přístup k životnímu prostředí                 

a veřejnému prostoru vůbec.  

 

Ing. Mazochová: 

IOP 09 – v rozpočtovém opatření nejde o navýšení rozpočtu, ale pouze o přesun financí z rozpočtu 

roku 2022. Rozpočet roku 2022 se snižuje a bude zapojen do rozpočtu roku 2023, včetně IOP 09. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Pan Horký dostane odpověď písemně. 

 

 

Hlasování: 32 pro, 2 proti, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

36/2/4/2022 Rozpočtové opatření č. 16, 17, 18, 20 a 21 - dodatek 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

 

 

Hlasování: 28 pro, 6 proti, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

37/2/4/2022 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

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

kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství dle přílohy č. 1 důvodové zprávy. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Přikryl: 

Dal protinávrh: schválit OZV dle přílohy č. 2 důvodové zprávy – sazba poplatku 700 Kč. 

 

Ing. Dohnal: 

Kalkulace vyčísluje skutečné náklady za komunální odpad. Není v tom například pořízení nových 

nádob, investice do kontejnerových stání. To je financováno právě z prostředků společnosti           

EKO-KOM. Kdyby to tak nefungovalo, tak poplatek by byl podstatně vyšší.  
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Ing. arch. Horký: 

Bylo by přehlednější mít sloupeček příjmů a výdajů, aby mohli občany motivovat k tomu, že když 

třídí, tak to pro město znamená příjem a nemusí být vyšší poplatek.  

Má se zvyšovat poplatek skládek za skládkování. Nemůže být zpracovaná kalkulace – náběh, kolik to 

bude stát, aby tyto náklady v roce 2029 bylo město schopno financovat s podobnou ztrátou, jak je 

vyčíslena teď? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Vývoj ohledně odpadů je dynamický. 

Město má akcie v rámci Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje, kde se aktuálně na krajské 

úrovni řeší třídící linka v Olomouci, kde by se využil odpad z Přerova, což by pro Přerov byl benefit, 

pokud by se to třídilo a vznikalo palivo z odpadů (TAP).  

Informace jsou schopni poskytnout. 

 

Ing. Hrabina: 

Plně podporuje návrh pana Přikryla. Technické služby přece nejsou společnost založená 

k produkování zisku.  

Z jeho pohledu je to jen politické rozhodnutí, jestli město bude technickým službám doplácet. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Technické služby jsou obchodní společnost, která tvoří zisk.  

 

p. Maus: 

Dal protinávrh – zvýšit poplatek až od 1.1.2024. 

 

Ing. Skládal: 

Zastupitelé SPD budou hlasovat proti zvýšení poplatku.  

Technické služby pořídily nové kontejnery, které jsou pro občany často nepoužitelné. Otevřít 

kontejner pomocí našlapovacího pedálu je často nemožné pro občany na vozíků, nebo pro ty, kteří 

mají problém s chůzí. Kontejnery jsou často umístěny nad chodníkem. Odpady jsou často položeny 

vedle kontejneru.  

Požádal, aby rada dohlédla na zefektivnění práce TSMPr. 

Pozval primátora na osobní prohlídku sídliště Trávník, kde by ukázal problémy, o kterých hovořil.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Poděkoval panu zastupiteli za pozvání. Vezme s sebou pana Střelce z Technických služeb. 

 

 

Ing. Dohnal: 

Všechna kontejnerová stání nejsou ještě upravena. Právě z toho důvodu využívají finanční prostředky 

EKO-KOMU k úpravě kontejnerových stání, aby občanům co nejvíce vyhovovala.  

Kontejnery jdou otevírat i ručně, nemusí se využívat pedál. 

Skládkovací poplatek, který musí město hradit, zvyšuje náklady a je ze zákona a není příjem 

technických služeb. 

 

Ing. Mazochová: 

Od 1.1.2021 je nová legislativa a město vůbec není povinno tato čísla sledovat.  

Už loni mohl být poplatek 1.200 Kč. K tomu nepřistoupili loni ani to nenavrhuje nové vedení. 

V příjmech rozpočtu je zahrnut očekávaný příjem od firmy EKO-KOM. Tyto výdaje se dají použít jen 

na odpadové hospodářství. 

 

Mgr. Krejčí: 

Dotaz – nebylo by možné zvýšený poplatek hradit občanům, kteří pobírají sociální dávky? 
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Primátor Ing. Vrána: 

Bude trvat na navýšení částky o 100 Kč. 

 

p. Zácha: 

Nové kontejnery sváží speciální vozidlo, které je ekonomičtější. 

Reakce na pana Skládala – lidé kteří mají fyzický handicap neotevřou ani staré kontejnery. S novými 

je lepší manipulace. 

V kontrolním dnu na téma obslužnost kontejnerů to určitě Ing. Skládal vysvětlí. 

K poplatku – hovoří se o financích, které město dostává od EKO-KOMU – apel na občany, stále 

vznikají další černé skládky.  

Občané nevyužívají možnost bezplatně odvážet odpad do sběrných dvorů. 

Kdyby se v minulosti ze ZEVA nedělalo velké téma, tak možná dnes mohlo být v Přerově ZEVO, 

které už dneska stojí v teplárně.  

Vzniká kotel, ze kterého bude více zplodin, než kolik vzniká ze ZEVA. 

 

Ing. Mazochová: 

Úlevu pro sociálně slabé nelze řešit touto vyhláškou. Muselo by to být řešeno nějakou sociální 

dávkou. 

 

Mgr. Krejčí: 

Informace o tom, kteří občané města pobírají sociální dávky je dostupná. Je otázka kolik takových 

občanů je.  

 

Mgr. Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství: 

Osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi mají možnost požádat o další dávku právě             

na úhradu poplatku za odpad.  

 

Ing. arch. Horký: 

ZEVO mělo sloužit pro celý Olomoucký kraj. To, co tady vzniká, není tak vysoce kapacitní. 

Problémem ani v té době nebyly spaliny, jako dopravní zátěž. 

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Proč mají zastupitelé pití v PET lahvích? Proč se tisknou 

materiály na zasedání komisí papírově? 

 

p. Zácha: 

Vyzval ke srovnání, jak měla zatížit doprava do tehdejšího ZEVA a jak zatíží doprava dnes do 

společnosti Veolie. 

Možná kdyby ZEVO v Přerově bylo, tak nemuseli občanům účtovat poplatek za odpady.  

Není jistotou, že Veolie bude od města odebírat odpad. Možná se bude všechno odvážet do spalovny 

v Brně. 

Primátor Ing. Vrána: 

Návrh pana Mause na zvýšení poplatku od roku 2024 je v tuto chvíli nadbytečný. Je to informace.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Přikryla: 12 pro, 5 proti, 17 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 22 pro, 8 proti, 4 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 
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38/2/4/2022 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace - podpory de minimis č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní 

společnost odpady Olomouckého kraje, a. s. 

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

č. SML/1529/2021 se subjektem Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., se sídlem 

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ: 07686501. 

 

 

Diskuse: 

Ing. Skládal: 

Nechal promítnout prezentaci, článek o společnosti. 

Ve společnosti by město mělo mít svého zástupce. Upozornil na chyby ve jménech.  Je tam uvedeno, 

že společnost ještě na začátku roku neznala důvod své existence.  

Dotaz – co tam dělal zástupce města? Co je konkrétně dohodnuto ohledně topení právě v Přerově? Jak 

se budou odpady do Přerova svážet? Budou mít občané Přerova levnější teplo? Informovanost občanů 

je nulová.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Tento článek vidí poprvé. Společnost Veolie udělala multipalivový kotel, který bude schopen spalovat 

tuhé alternativní palivo, biomasu atd. Pro Přerov bude výhodné, pokud bude mít jak naložit s odpadem 

města Přerova. 

Multipalivový kotel je složitý sofistikovaný proces třídění, kdy vzniká tuhé alternativní palivo 

s určitou výhřevností, a to se teprve použije. Toto palivo si Veolie může koupit z dotřiďovací linky 

v Olomouci, pokud tam vznikne. A pokud nevznikne v Olomouci, tak si to bude kupovat odjinud. 

Spalovat se bude a bude to ekologičtější než současné palivo, kdy se spalovalo například uhlí. 

Až bude zákaz skládkování, bude město platit veliké peníze, aby odpad udalo. 

 

Ing. Skládal, faktická: 

Své vystoupení nebral jako kritiku, ale žádost o konkrétnější informace.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Na dotazy poskytne odpověď pan Střelec. Podotkl, že to nebyla technická poznámka. 

 

Ing. Navrátil: 

Oficiální stránky jsou Servisní OK. Jsou tam zápisy, prezentace, jednání dozorčí rady. Pan Skládal 

nenašel ty správné stránky. 

 

p. Zácha: 

V této chvíli netuší, ani z těch jednání s Veolií odkud bude mít palivo. Není podepsaná ani jedna 

smlouva, ani s Olomouckým krajem ani s městem Přerovem. V této chvíli se řeší, co s odpadem pro 

příští roky a to, kde odpad bude brát soukromá právnická osoba je jejich kompetence a závisí na jejich 

jednáních.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Dostali se daleko od tématu.  

Jedná se o webové stránky. 

 

Ing. Skládal: 

Neví, jak se mohlo stát, že společnost má paralelně dvě webové stránky.  

Město Přerov by ve společnosti mělo mít zástupce.  

Kde Veolie bude brát odpady, bude tam dávat Přerov své odpady? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Vše vysvětlil dostatečně podrobně.  
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Kde bude brát Veolie odpady – je to soukromá společnost. Jejím úkolem je prodávat teplo. Čím budou 

topit – to v tuto chvíli neví. Až budou připraveni, aby z odpadů města vyráběli tuhé alternativní palivo, 

tak určitě budou rádi, když se to nebude vozit někam jinam, ale bude nějaká synergie v rámci 

prodávání produktu Veolii, která by z toho dělala teplo. 

Zatím nemají ani třídící linku, která je hlavní projekt společnosti Odpady Olomouckého kraje. 

Ve spolku zastupuje město pan Střelec. 

Další odpovědi dodají ve spolupráci s panem Střelcem.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

39/2/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 

Until We Fall Fest Vol. I 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                    

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a ***, bydlištěm ***, 750 02 Přerov 

na podporu pořádání akce Until We Fall Fest Vol I. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle 

vzorové smlouvy Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2022.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 1112 210  Příjem z daně z příjmů fyzických 

osob placené poplatníky 

6 552,6 * + 20,0 6 572,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3392 110  Zájmová činnost v kultuře 

  

111,0 + 20,0 131,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 41 122,4 * + 20,0 41 142,4 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 
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40/2/4/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace na podporu pořádání akce 

Zlatý Kanár 2022 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy                  

o poskytnutí dotace mezi statutárním městem Přerovem a subjektem Sport Management           

s. r. o., se sídlem Přerov, U tenisu 16, 750 00 Přerov, IČ: 61944068 na podporu pořádání akce 

Zlatý Kanár 2022. Veřejnoprávní smlouva bude uzavřena dle vzorové smlouvy Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2022. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu a závazného ukazatele: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 1112 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob  

placené poplatníky 

6 402,6 * + 150,0 6 552,6 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3319 110  Ostatní záležitosti kultury 

  

61,7 +150,0 211,7 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

   Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 972,4 * + 150,0 41 122,4 

*počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Pan Dokládal: 

Zlatý Kanár je VIP společenská akce, kde vystupují celebrity. Oproti ostatním dotacím je tato dotace  

příliš vysoká.  

Dotaz – nechtěli by zastupitelé změnit poměr částek tak, aby dotace na tuto akci byla více spravedlivá 

vůči dalším dotacím pro přerovské sportovce? 

Navrhl přestávku 10 minut, kdy by předsedové zastupitelských klubů mohli toto probrat a navrhnout 

jiný poměr částek. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Je to tak jednoduchý materiál, že ani přestávka ani porada klubů není potřeba. Součástí materiálu je 

usnesení rady. Bude trvat na podpoře této akce, která je jedna z mála akcí, která zviditelňuje město.  

Pan zastupitel může dát protinávrh. 

Přestávku nevyhlásí.  

 

Ing. arch. Horký: 

Dal protinávrh: dotace ve výši 50.000 Kč. 

 

Ing. Jüngling: 

Akce má spoustu partnerů. Obdrželi dotaci z Olomouckého kraje pro podporu sportovních akcí. 

Rádi by šli cestou podpory více subjektům menšími částkami.  

Jsou proti poskytnutí této dotace.  
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Primátor Ing. Vrána: 

Spousta tradičních sponzorů odchází a peníze na sport a kulturu se hůře shánějí.  

 

Mgr. Netopilová: 

Podporuje návrh pana Horkého. 

Kulturu vidí jinak než akci Zlatý Kanár.  

Jiná města dělají kulturu méně papalášsky.  

 

Ing. Skládal: 

Zastupitelé SPD nejsou proti akci, jen chtěli upozornit na to, že dotace je velmi vysoká. 

Proto se před hlasováním chtěli domluvit na krátkém jednání, jestli by to nešlo přerozdělit. 

Je jasné, že koalice nepodpoří žádný protinávrh.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Takový návrh mohl být prodiskutován dřív. Konají se setkání zástupců předsedů všech politických 

klubů, kde tato záležitost mohla být projednaná. 

 

Ing. arch. Horký: 

Nepovažuje přístup ke všem žadatelům za adekvátní. Žadatelům o dotaci jsou automaticky kráceny 

částky, dostávají 80 % požadované dotace. 

Trvá na svém návrhu poskytnout dotaci ve výši 50.000 Kč. 

Není na místě upravit program akce a realizovat ji za méně peněz? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

S tím se dá souhlasit, nicméně město není organizátor akce. Informaci přenese.  

 

Ing. Hrabina: 

Je to jedna z mála akcí, která ukazuje Přerov v pozitivním světle. 

 

Ing. Navrátil: 

Je to akce, vysílaná v přímém přenosu na České televizi. 

 

p. Chromec: 

Schůzka předsedů klubů proběhla.  

Vrátí se k bodu 2, kdy schvalovali usnesení rady. Pokud chce znát důvodové zprávy, musí jít do 

studovny. 

Pokud budou dávat sportovcům dotace podle toho, jestli přijede Česká televize, tak to mu přijde 

irelevantní. 

Tenisový klub, když si požádá o dotace 150 tisíc, tak dostane 150 tisíc. Jiný žadatel, když požádá          

o 15 tisíc, dostane 10 tisíc. 

 

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Proč se na akci Zlatý Kanár žádá individuální dotace? Město má dotační program, kde by tato žádost 

měla být posuzovaná spolu s ostatními žádostmi.  

 

Mgr. Schenk, Ph.D.: 

Dotaz – lze vyčíslit, kolik stojí hodina takové pozitivní prezentace města v přímém čase? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Všechno si to organizuje společnost, která pořádá tuto akci. Neví, kolik stojí přenos televize.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Projednání s předsedy klubů proběhlo v minulém týdnu a předlohy na toto zasedání zastupitelstva byly 

distribuovány zastupitelům v předminulém týdnu.  
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pan Dokládal: 

Jako bývalý vrcholový sportovec má kladný vztah ke sportu. Připadá mu, že kvůli dotacím celebritám 

ubývají peníze pro malé sportovní kluby, které dotace potřebují.  

 

Mgr. Krejčí: 

Dotaz – jaké částky v této době dávají jiná města na obdobné akce? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Domnívá se, že akce nejdou srovnávat. 

Podobně významnou akcí je Jazzový festival, který trvá týden a Přerov proslavil. 

 

p. Chromec: 

K panu Navaříkovi – hovořil o důvodových zprávách rady, ne o zastupitelstvu.  

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Horkého: 10 pro, 23 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. 

Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 21 pro, 11 proti, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 14:42 – 14:52 hodin. 

 

 

 

 

 

5. NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA NA ROK 2023 

41/2/5/2022 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

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

pozdějších předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2023: 

               příjmy   1 108 996 200 Kč 

               výdaje   1 092 443 000 Kč 

    financování                     16 553 200 Kč 

               (dle příloh č. 1 a 2) 

 

2. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 uvedený v příloze č. 3, 

 

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

Ing. Přikryl: 

Zůstatek na účtech města byl k 31.11.2022 ve výši 1.430.000.000 Kč. To je neefektivní                          

a nehospodárné. 

Navrhl smysluplné využívání těchto financí ve prospěch občanů co nejrychleji. 

Návrh rozpočtu podpoří. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Většina těch finančních prostředků je již zapojených. Je již rozčleněna i rezerva.  

 

Ing. Mazochová: 

Ty peníze nejsou volné. Každá akce musí být dopředu předfinancovaná.  

Dohodla pásmové úročení i pro městské společnosti. I loňská rezerva byla rozčleněna.  

Výši zůstatku způsobily i vyšší příjmy, než očekávali. Doposud se neprojevil útlum ekonomiky.  

 

p. Chromec: 

Klub SPD rozpočet nepodpoří, protože v něm nejsou reflektované jejich programové priority v plné 

míře. 

 

Ing. Skládal: 

Návrh rozpočtu nemůže podpořit, protože nereflektuje nutnost rekonstrukce sídliště Trávník. Vyzval 

pana primátora k osobní návštěvě sídliště, aby viděl žalostný stav chodníků, nedostatek parkovacích 

míst a další problémy.  

 

Ing. Jüngling: 

Má návrh na dvě kosmetické úpravy, které zůstávají v pozadí. 

První z nich je participativní rozpočet. Mají vůči němu výhrady. Letos se přihlásilo 42 žadatelů, volilo 

se z 23 projektů.  

Tento projekt se musí dál rozvíjet.  

Dala protinávrh: částku pro participativní rozpočet zvýšit o 1,5 mil. Kč na 3 mil. Kč.  

Oblast kultury navýšit o 1 mil. Kč.  

 
PAR  ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet  Rozpočtové 

opatření  

Rozpočet po 

úpravě  

6409  214  Ostatní činnosti j. n. (rezerva na 

obnovu majetku)  

13 869,0  -1 500,0  12 369,0  

PAR  ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet  Rozpočtové 

opatření  
Rozpočet po 

úpravě  

6409  219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) – 

participativní rozpočet  

42 602,2  + 1 500,0  44 102,2  

 
PAR  ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet  Rozpočtové 

opatření  
Rozpočet po 

úpravě  

6409  214  Ostatní činnosti j. n. (rezerva na 

obnovu majetku)  

13 869,0  -1 000,0  12 869,0  

PAR  ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč)  rozpočet  Rozpočtové 

opatření  
Rozpočet po 

úpravě  

3392  110  Dotační programy, ostatní dotace 

a dary – Kultury  

26 685,9  + 1 000,0   27 685,9  

 
Mgr. Krejčí: 

Zaujala ho položka základní školy. Na rok 2022 byl schválen rozpočet pro základní školy cca 26 mil. 

Kč, v průběhu roku byl upraven přibližně na 30 mil. Kč.  
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Na rok 2023 je tam částka něco přes 25 mil. Kč. Připadá mu to málo. Uvažuje město snad o uzavření 

některé školy? 

 

Ing. arch. Horký: 

Vidí významný nárůst financování pro Sportoviště Přerov, s.r.o. o 16 mil. Kč. Co znamená takové 

navýšení? Jsou to jenom energie, nebo je v tom schovaná investice na bazénovou vanu? 

U bytového hospodářství je předpokládaný příjem 32 mil. Kč a do bytového se předpokládá vrácení 

jen 28,5 mil. Kč. Proč? Kam zmizí peníze z nájemného? 

Činnost místní správy – nárůst o 18,5 mil. Kč na platech a pojistném. Čím je to způsobené? Jsou tam 

platy uvolněného radního? 

V návrhu rozpočtu je na projektové dokumentace málo peněz a pokud se mají chystat na dotace, tak 

musí projektovat. Aktuálně tam jsou navrženy 2 mil. Kč, a to nepokrývá záměr realizovat městskou 

knihovnu, který byl před půl rokem představován a ani nevědí, jak má knihovna vypadat.  

Zároveň byl představován návrh přizpůsobování změně klimatu – byl vyprojektován, připraven, 

realizace má stát něco přes 12 mil. Kč. Dá se získat na ni až 100 % dotace. Tato akce také není 

zařazena v rozpočtu. 

Dal protinávrh: 

1. upravuje návrh rozpočtu 2023 v příloze č. 1 a 2 se mění ve výdajové části u par. 6409, ORJ 219, 

Ostatní činnosti j. n. (rezerva) z částky 42 602,2 tis Kč na částku 27 602,2 tis. Kč. Nově se zařazuje 

položka par. 3749 Realizace ÚSES Újezdec, Lýsky s částkou 13 000 tis. Kč (ORJ doplní odbor 

magistrátu) a položka "projektové dokumentace (investice - knihovna) s částkou 2 000 tis. Kč.  

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

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

předpisů, rozpočet statutárního města Přerova na rok 2023: 

               příjmy               1 108 996 200 Kč 

               výdaje               1 092 443 000 Kč 

         financování                           16 553 200 Kč 

               (dle příloh č. 1 a 2 a upraveného návrhu v bodě 1) 

3. schvaluje střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025 uvedený v příloze č. 3,  

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

 

Ing. Mazochová: 

Reakce na pana Přikryla – příjmy si nechali zpracovat odbornou firmou. 

Navrhli příjmy rozpočtu pod úrovní predikce Ministerstva financí. 

Reakce na paní Jüngling – v rezervě je částka na nerozpočtované výdaje, tak pokud bude vůle             

na participativní rozpočet, tak mohou použít tyto prostředky.  

Částka do kultury – byla shoda koaličních partnerů. 

Základní školy – snížení je způsobeno především tím, že nepoužívají zastropované ceny energií, ale 

zafixované ceny. Pro rok 2023 mají téměř o 40 % lépe zafixované ceny nízkého napětí, než tomu bylo 

v roce 2022, tak proto je tam částka nižší. 

Ve Sportovištích narostly kromě energií také provozní výdaje. Voda tam započítaná není.  

Platy a pojistné nárůst 10 % - určitě je to v pořádku, je to překontrolované. Uvolněný radní je v částce 

zastupitelé. 

Projektové dokumentace – mají účelově určenou rezervu cca 5 mil. Kč a lze ji dokrýt 

z nerozpočtovaných výdajů.  

 

Ing. Hrabina: 

Na pana Skládala – základní škola Trávník dostala téměř 30 mil. Kč na rekonstrukci elektroinstalace.  

 

Ing. Skládal: 

O základní škole Trávník nemluvil. Hovořil o sídlišti Trávník. Jeho rekonstrukci. 

 

Ing. Dohnal: 

K bytům – dvě částky příjem a výdej, tam není zahrnuta mimořádná částka ve výši 15 mil. Kč, která 

byla poskytnuta na opravu bytů.  
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p. Zácha: 

Mají pokryté výdaje, které budou souviset s provozem mateřských a základních škol.  

 

Ing. arch. Horký: 

K bytům – těch 15 mil. Kč je z letošního rozpočtu. Baví se o návrhu rozpočtu na rok 2023, kde 

nesouhlasí částka, kterou vyberou z bytového hospodářství a kterou tam vrací. To byl ten dotaz. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Čekal pochvalu za parkoviště na Bratrské ulici, kde má být povrch zasakovací a nepůjde o povrch 

asfaltový, a že jdou tím environmentálním směrem.  

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 8 pro, 4 proti, 21 se zdrželo, 1 nehlasoval,                   

1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Jüngling: 8 pro, 2 proti, 23 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven 

(MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 22 pro, 10 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 

 

 

 

 

6. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

 

42/2/6/2022 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace - ISg 

ITI OA 21+ 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Dohody o ukončení veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na vypracování koncepční části integrované strategie ITI uzavřené dne 

10.12.2020 mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním městem Olomouc jako 

příjemcem. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

43/2/6/2022 Poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací 

integrovaného nástroje ITI 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje ITI (Integrated Territorial 
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Investments - Integrované územní investice) v Olomoucké aglomeraci, které nebudou financovány 

pomocí finanční podpory poskytované příjemci jako nositeli ITI z Operačního programu Technická 

pomoc na období 2023-2029, a to mezi statutárním městem Přerov jako poskytovatelem a statutárním 

městem Olomouc, IČ: 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc jako příjemcem. 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace bude uzavřena na dobu určitou do 31.12.2029 a výše 

dotace za kalendářní rok bude činit 7,- Kč za rok 2023 a 10,- Kč za roky 2024-2029 za každého 

obyvatele poskytovatele k 1. lednu příslušného roku. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

7. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Materiály předložil, jako písemné předlohy, zpravodaj JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek 

primátora. 

 

44/2/7/2022 Investiční akce nad 500 tis. Kč zrealizované a ukončené v roce 2022, 

akce přecházející do roku 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. bere na vědomí přehled zrealizovaných a ukončených investičních akcí v roce 2022 

 

2. bere na vědomí přehled přecházejících investičních akcí z roku 2022 do roku 2023 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Pokud jsou tam akce, které přechází do dalšího roku a nejsou podporovány, tak předpokládá, že nejsou 

v rozpočtu na ně vyčleněny peníze, tak proč ty peníze neuvolní na něco jiného. Zbytečně se blokují. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Energetické úspory na školách – čekají na vhodný dotační titul. Proto to nechávají v tom přehledu        

a pokud by byl dotační titul vypsán, byla by škoda, kdyby nebyli připraveni. 

 

Ing. arch. Horký: 

Pan primátor může svolat zastupitelstvo mimořádně mimo plánovaný harmonogram a předložit 

rozpočtové opatření. Peníze na akci nemusí být roky blokovány na konkrétní akci.  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

45/2/7/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká 

Dlážka 5“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, schválení 

úprav rozpočtu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
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1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce povrchu 

venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  1113 210 Příjem z daně z příjmů fyzických osob 

vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 

15 000,0 + 3 000,0 18 000,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210629 - Energetické 

úspory bytového domu, nám. Fr. Rasche 3) 

5 783,5 - 1 948,0 3 835,5 

3612 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210723 -   Rozšíření 

ubytovací kapacity v nouzovém bydlení) 

12 000,0* - 5 233,0 6 767,0 

3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210349 - Rekonstrukce 

smuteční síně na Městském hřbitově v Přerově) 

4 319,5 - 4 319,0 0,5 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210721 - Rekonstrukce 

povrchu venkovního hřiště, ZŠ Velká Dlážka 5) 

4 700,0 + 14 500,0 19 200,0 

  

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz – kdo to za město dozoroval v roce, kdy se to stavělo a zda je tato osoba stále zaměstnancem 

úřadu? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Je to akce, která se konala před 18 lety. Informace poskytnou písemně. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

46/2/7/2022 Veřejná zakázka „Retence dešťových vod na Městském hřbitově           

v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, úprava 

rozpočtu 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Retence dešťových vod 

na Městském hřbitově v Přerově“, dle důvodové zprávy, 
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2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

  1211 210  Příjem z daně z přidané  

 hodnoty 

343 000,0 + 3 000,0 346 000,0 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3632 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210612 – Retence 

dešťových vod na Městském hřbitově v 

Přerově) 

7 000,0 + 3 000,0 10 000,0 

  

  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

47/2/7/2022 Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“ – 

schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

s názvem „Rekonstrukce bazénové vany, PA Přerov“, dle důvodové zprávy. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

8. DOTAČNÍ PROGRAMY STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 

2023 

48/2/8/2022 Vyhlášení dotačního programu na podporu vrcholového                         

a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Michal Zácha, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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 uvedený dotační program ve znění dle přílohy 

Dotační program statutárního města Přerova na podporu vrcholového a výkonnostního sportu 

dospělých pro rok 2023 takto: 

 Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých 

pro rok 2023 s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 

roku 2023 na podporu účelu stanoveného v tomto dotačním programu činí 3 800 000 Kč. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 
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Termín: 31.03.2023 

 

2. vyzývá žadatele k předložení žádosti dle přílohy Dotační program statutárního města Přerova 

na podporu vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 za těchto podmínek: 

 

Dotační program C 

 žádosti budou podávány v termínu od 9. 1. 2023 do 16. 1. 2023, 

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

 tiskopisy bude možné vyzvednout ode dne 7. 12. 2022 v Městském informačním 

centru na nám. TGM a na pracovišti: 

 Statutární město Přerov, Odbor sociálních věcí a školství, Bratrská 34 (pracoviště 

Smetanova 7), 750 02 Přerov. 

 

Od tohoto data budou tiskopisy rovněž k dispozici na webových stránkách města 

www.prerov.eu. 

 

 

Hlasování: 30 pro, 4 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

49/2/8/2022 Dotační programy A statutárního města Přerova pro rok 2023 

Materiál předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Petr Vrána, primátor, JUDr. Vladimír 

Lichnovský, náměstek primátora a Michal Zácha, uvolněný radní. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

žadatelům v oblasti: 

 

a) kultura ve výši 1 798 000 Kč, 

b) sport ve výši 13 750 000 Kč,   

c) volný čas ve výši 423 060 Kč, 

d) sociální a zdravotní ve výši 4 500 760 Kč, 

 

za podmínky schválení rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2023 Zastupitelstvem 

města Přerova. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačních programů                      

v jednotlivých oblastech jsou přílohou této důvodové zprávy. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 

2. schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace dle vzorových smluv 

Dotačního programu statutárního města Přerova pro rok 2023 s výjimkou žádosti s ev.             

č. SOC-C-08/23, kde bude vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace upravena         

v oblasti spolufinancování. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 
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3. schvaluje výjimku termínu podání žádostí pro oblast kultury, sportu, volného času a sociální     

a zdravotní na rok 2023 v případě žádostí označených v příloze hvězdičkou. 

 

4. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 

1 usnesení v oblasti sportu, volného času, k jejich uzavření a podpisu, 

 

5. pověřuje náměstka primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského k jednání o uzavření právních 

jednání dle bodu 1 usnesení v oblasti v oblasti sociální a zdravotní, k jejich uzavření                 

a podpisu, 

 

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

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

uvedena nulová výše dotace (viz příloha důvodové zprávy). 

 

 

Hlasování: 32 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

9. ŠKOLSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

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

 

50/2/9/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Veslařský 

klub Přerov, z. s. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50 000 Kč subjektu Veslařský klub Přerov, 

z. s., IČ: 64601749, 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 pořízení závodní lodě, 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 2022 - 2026 

Termín: 23.12.2022 

 

2. schvaluje následující úpravu 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 

3 890,0 * + 50,0 3 940,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis.) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnost (individuální dotace, 

dary) 

845,0 * + 50,0 895,0 
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* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace a dary 40 922,4 * + 50,0 40 972,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k jednání o uzavření právního jednání dle bodu 

1 usnesení, k jeho uzavření a podpisu. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dal protinávrh: poskytnout individuální dotaci ve výši 90.000 Kč. 

 

Pan Dokládal: 

Podpořil protinávrh poskytnout 90.000 Kč. 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 18 pro, 16 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

JUDr. Lichnovský: 

Prohlásil své hlasování za zmatečné. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

V Parlamentu funguje, že se prohlásí hlasování za zmatečné. Neví, jestli to umožňuje jednací řád 

zastupitelstva. 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

S touto situací se ještě na zasedání zastupitelstva nesetkala. Hlasovací systém funguje v podstatě bez 

problémů. Záleží na tom, jestli zastupitelé uznají, že to hlasování bylo zmatečné. V tom případě by to 

tak mohlo být.  

 

Ing. Vrána: 

V Poslanecké sněmovně, když se někdo vysloví ohledně špatného hlasovacího systému, tak plénum 

napřed hlasuje o té námitce a následně se hlasuje znovu, pokud je ta námitka přijata.   

Dal hlasovat o tom, zda zastupitelé připustí námitku pana Lichnovského, kdy zpochybňuje hlasování.  

 

Ing. arch. Horký: 

Takové hlasování by bylo možné, ale protože to není v programu schválené, tak to doporučil schválit 

až v bodě různé.  

 

Ing. Vrána: 

Domnívá se, že se drží stále programu a to bodu 9.1 

Jen řeší zmatečné hlasování, které nahlásil pan Lichnovský.  

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Domnívá se, že je to procedurální hlasování, jako kdyby se přihlásil do diskuse někdo, kdo není 

občanem města. 

Není důvod, aby se to dávalo do programu.  
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Hlasování o námitce JUDr. Lichnovského na zmatečné hlasování: 20 pro, 13 proti, 1 se zdržel,      

1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 16 pro, 18 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

51/2/9/2022 Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu – Lenka 

Červená 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10 000 Kč paní Lence Červené,                 

IČ: 74847317, *** a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace mezi 

statutárním městem Přerov a žadatelkou na částečnou úhradu nákladů na uspořádání 

Memoriálu Jindřicha Šejby ve fitness dětí a juniorek, 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 2022 - 2026 

Termín: 23.12.2022 

 

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 

3 880,0 + 10,0 3 890,0 

 

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

3419 610 Ostatní sportovní činnosti (individuální 

dotace, dary) 

835,0 + 10,0 845,0 

 

ZÁVAZNÝ UKAZATEL ROZPOČTU 

ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet  

po úpravě 

 Dotační programy, ostatní dotace, dary 40 912,4 * + 10,0 40 922,4 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

3. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k podpisu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

individuální dotace dle bodu 1 tohoto usnesení. 
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Diskuse: 

Pan Dokládal: 

Dal protinávrh: schválit individuální dotaci ve výši 15.000 Kč. 

 

Mgr. Kouba: 

Ohledně poskytnutí dotace na akci - existuje mimořádný dotační program B, který skončil 15. září,       

a tak se žadatelka nemohla do něj přihlásit. Proto žádá o mimořádnou dotaci. 

Odbor školství vyhodnotil žádost jako kdyby byla podaná v řádném termínu. Návrh částky odpovídá 

dotačnímu programu A podmínkám tam stanoveným. 

Zastupitelé mají právo měnit výši dotace, ale pak to neodpovídá bodovému hodnocení, které je dané 

pro dotační tituly. 

 

Mgr. Netopilová: 

Nikdo zastupitelům nevysvětlil, v čem je ten obrovský přínos akce Zlatý Kanár, který dostává 

obrovskou částku a o co méně jsou důležité jiné spolky, které bezvadně reprezentují Přerov.  

 

pan Dokládal: 

Veslaři i další sportovci nesou logo města Přerova. 

 

p. Zácha: 

Velmi se těší na debatu ve sportovní komisi, která bude zasedat v nejbližší době, jak bude nastavena 

dotační politika na roky příští. 

 

Ing. arch. Horký: 

Na akci Zlatý Kanár, která bude určitě i další rok, ať si požádají v řádných dotačních programech. 

Mohou se přihlásit do kultury nebo do sportu.  

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Dokládala: 15 pro, 19 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

10. RŮZNÉ 

52/2/10/2022 Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy 

 

2. pověřuje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 1 

návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 
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Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

53/2/10/2022 Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2023 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 

2023" s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 250 000 Kč; 

 

2. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2023"      

s tím, že předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023             

na podporu účelu uvedeného v tomto programu činí 850 000 Kč; 

 

3. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů "Program statutárního města Přerova pro poskytování 

dotací na podporu využití srážkové vody pro rok 2023" s tím, že předpokládaný objem 

finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu r. 2023 na podporu účelu uvedeného v tomto 

programu činí 250 000 Kč. 

 

 

Hlasování: 33 pro, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

54/2/10/2022 Návrh na stanovení výše měsíčních peněžitých plnění předsedům          

a členům výborů Zastupitelstva města Přerova a předsedům a členům 

komisí Rady města Přerova, kteří nejsou členy Zastupitelstva města 

Přerova a dne, od kterého jim bude peněžité plnění poskytováno. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) poskytování měsíčních peněžitých plnění 

občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Přerova za výkon funkcí předsedů a členů 

výborů ZM a za výkon funkcí předsedů a členů komisí RM ve výši pro předsedu výboru ZM    

a předsedu komise RM 2.490 Kč a pro člena výboru ZM a člena komise RM 600 Kč.              

V případě souběhu výkonu funkcí náleží předsedům a členům výborů ZM a předsedům            

a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, peněžité plnění ve výši souhrnu peněžitých 

plnění pro jednotlivé funkce. 
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2. stanovuje, že uvedené peněžité plnění bude poskytováno ode dne zvolení do funkce. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

55/2/10/2022 Uzavření darovacích smluv na poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do Městské 

policie Přerov 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a ***     

nar. ***, bytem *** jako obdarovanou na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50 000,-- Kč             

v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, ve znění vnitřního 

předpisu MP 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne 12. 4. 2021 usnesením         

č. 720/18/9/2021.  

2. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a ***,     

nar. *** bytem *** jako obdarovaným na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50 000,-- Kč             

v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, ve znění vnitřního 

předpisu MP 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne 12. 4. 2021 usnesením č. 

720/18/9/2021  

 

3. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a ***, nar. 

***, bytem *** jako obdarovaným na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci 

statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov ve výši 50 000,-- Kč             

v souladu s podmínkami stanovenými Vnitřním předpisem MP č. 1/2018, ve znění vnitřního 

předpisu MP 1/2021 vydaným Zastupitelstvem města Přerova dne 12. 4. 2021 usnesením č. 

720/18/9/2021  

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

56/2/10/2022 Volba přísedícího soudce k Okresnímu soudu v Přerově 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí navrhovaného kandidáta dle důvodové zprávy           

za přísedícího soudce k Okresnímu soudu v Přerově na volební období od 5.12.2022 do 5.12. 2026. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 
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57/2/10/2022 Návrh na personální obsazení - Finanční a Kontrolní výbor 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání volí v souladu s §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a dalších 8 členů výborů             

a jmenuje organizační pracovníky: 

 

Finanční výbor 

Předseda: 

 MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA (ODS) 

 Ing. arch. Jan Horký (SpP) 

Členové:  

Ing. Hana Mazochová (ANO 

Igor Kraicz (ODS) 

Ivo Lausch (KDU+TOP) 

Ing. Filip Černý (ANO) 

Mgr. Michal Stoupa (ANO) 

Dan Chromec (SPD) 

Michal Skopal (Piráti) 

Ing. Tomáš Přikryl (PROSP) 

Organizační pracovník: Ing. Lucie Dudíková 

 

 

Kontrolní výbor 

Předseda: Ing. František Jan Hrabina (PROSP) 

Členové:  

Bc. Rostislav Hrdiborský (ANO) 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (ANO) 

PhDr. Marcel Kašík (ODS) 

Mgr. Petr Caletka (ODS) 

Ing. Tomáš Dostal (KDU+TOP) 

Ing. Miloslav Skládal (SPD) 

Ing. Martin Čechál (SpP) 

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (Piráti) 

Organizační pracovník: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D. 

 

 

Diskuse: 

Primátor Ing. Vrána: 

Navrhl hlasovat po jménech. 

 

Mgr. Krejčí: 

Dal protinávrh: zastupitelstvo schvaluje, že většina členů Kontrolního výboru musí být z politických 

uskupení, která nejsou zastoupena v radě města Přerova. 

Pokud bude jeho návrh schválen, tak navrhuje přestávku 10 minut na poradu předsedů klubů.  

V § 119 zákona o obcích je uvedeno, kdo nemůže být členem Kontrolního a Finančního výboru.         

Ve statutárním městě má exekutivní roli Rada města Přerova.  To znamená, že členem Kontrolního        

a Finančního výboru by neměl být člen rady.  

V Přerově opozici tvoří 40 % zastupitelů. 

Dotaz – kdy jindy by měli kontrolní funkci tvořit opoziční zastupitelé než nyní, když mají 40 % 

zastupitelů. 
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Pokud by jeho návrh nebyl přijat, tak alespoň aby předsedou Kontrolního a Finančního výboru byl 

zastupitel z opozice.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Tento paragraf zákona si vykládá jinak. Domýšlet si, že je tím míněna celá rada města, to je výklad 

pana Krejčího. Požádá právníka o právní výklad. On má jiný názor. 

Přerov se řídí zákonem o obcích a jednacími řády.  

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Členy Kontrolního a Finančního výboru mohou být členové rady a v zákoně v žádném případě není 

napsané, že musí mít opozice předsedu výboru nebo většinu. 

 

Ing. Dohnal: 

V § 140 je uvedeno, že ve statutárním městě plní funkci místostarosty náměstek primátora. Nikoliv 

rada. 

 

Pan Chromec: 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Koalici by 

měl kontrolovat někdo z opozice.  

Za jejich klub prohlásil, že za předsedu Finančního výboru podpoří nominaci pana Ing. arch. Horkého.  

Už ve čtvrtek oznámil, že jako předsedu Kontrolního výboru bude SPD navrhovat Ing. Skládala.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Nenavrhují, pouze akceptovali návrh pana Hrabiny, kdy nominovali na předsedu Kontrolního výboru 

jeho. 

Kompetence Kontrolního výboru – kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady.  

 

Pan Chromec: 

Měl na mysli Finanční výbor. Připadá mu nelogické, že ten, kdo s finančními prostředky disponuje se 

sám mám kontrolovat.  

 

Ing. Skládal: 

Bývá obvyklé, že akademické tituly se píší u všech kandidátů, nebo u nikoho.  

On osobně telefonoval panu Záchovi a sdělil mu, že hnutí SPD vznáší požadavek na obsazení pozice 

předsedy Kontrolního výboru. Odkazoval se na výsledky voleb, kdy SPD bylo celkově ve volbách 

druhé a jsou nejsilnější opoziční stranou. Také se odkazoval na spolupráci z let 2014 až 2018, kdy byl 

s panem Záchou v Kontrolním výboru. 

Z hlediska jeho odbornosti a pracovní morálky by neměl být problém.  

S panem Chromcem navštívil společně pana primátora a vznesli opět požadavek na obsazení pozice 

předsedy Kontrolního výboru. To není v důvodové zprávě uvedeno. 

Až z důvodové zprávy se dověděli, že navrhují svého vlastního kandidáta.  

Koalice se vybrala kandidáta z nejslabší opoziční strany. 

Nechápe, proč jejich požadavek nebyl uveden v důvodové zprávě a proč nerespektují výsledky voleb.  

 

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Kontrolní výbor má kontrolovat a nepovažuje za vhodné, aby členem Kontrolního výboru byl radní, 

konkrétně pan Ing. Dostal. Kontrolní výbor v kontrolní funkci bude oslaben.  

V demokratické společnosti má opozice právě tu kontrolní funkci, kterou vykonává skrze Kontrolní 

výbor. 

Samotné členství v Kontrolním výboru nedává zastupiteli žádné zvláštní pravomoci. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

V momentě, kdy Kontrolní výbor se bude zabývat kontrolou plnění usnesení zastupitelstva, tak člen 

Kontrolního výboru kontroluje sám sebe. 
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Mgr. Krejčí: 

Je faktem, že ve většině měst má opozice v Kontrolním výboru většinu.  

Ve většině statutárních měst má opozice předsedu Kontrolního i Finančního výboru.  

Opozici v Přerově tvoří 40 % zastupitelů. 

 

Ing. arch. Horký: 

Cítí také určitý strach, protože rada města je ta exekutiva a proč by v Kontrolním výboru měl být 

radní? Je to velmi neobvyklé, ale je to možné.  

Apeloval na pana Ing. Tomáše Dostala, aby zvážil svou kandidaturu do Kontrolního výboru. 

Souhlasí se svou kandidaturou na předsedu Finančního výboru, protože byl nominován jejich 

uskupením. 

Pokud by byl zvolen, je tam početní problém, ve Finančním výboru je 10 míst, a i když je zřejmé,       

že koalice nechce připustit opozici většinu, tak navrhl, aby jedním z členů, kteří nebudou zvoleni, byl 

zástupce za stranu ODS, která má 4 zastupitele.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Je to protinávrh? Neví, jestli je to hlasovatelné. Může to pan Horký doplnit? 

 

Ing. arch. Horký: 

Omluvil se, za ODS je 5 zastupitelů. 

Navrhoval, aby se jeden z těch nominantů, který nemůže být zvolen, protože je pouze 9 členů, aby ten  

nezvolený byl za ODS. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Zastupitelé budou hlasovat po jménech. Bere to jako doporučení.  

 

Ing. arch. Horký: 

To není návrh na hlasování. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Nebere to tedy jako protinávrh, bere to jako doporučení. 

 

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Není možné směšovat postavení radního a postavení zastupitele. Zastupitel je v Kontrolním výboru za 

moc zákonnou, radní za moc výkonnou.  

Princip demokracie platí i pro obce.  

 

Ing. Mazochová: 

Předseda výboru řídí výbor a má jeden hlas, jako každý jiný člen výboru. 

Kontrolní výbor kontroluje usnesení a každý zastupitel se k jejich závěrům může vyjádřit.  

 

Ing. Dostal: 

Ohradil se proti slovům pana Horkého, který ho obvinil z nemorálního chování. Nominovalo ho jejich 

politické uskupení. Tuto výzvu přijal v souladu se zákonem. Nic není nemorální ani protizákonné. 

K panu Dostalíkovi – zastupitel také kontroluje, také hlasuje. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Postavení zastupitele nebo radního v Kontrolním výboru je naprosto rovnocenné. Zákon to nevylučuje. 

Kontrolní výbor kontroluje nejen plnění usnesení rady, ale i zastupitelstva.  

Padá argumentace o moci zákonodárné a moci výkonné. 

 

Ing. arch. Horký: 

Neřekl, že by to bylo nelegální. To v žádném případě. 

Kontrolní výbor nemusí odhlasovat to, že bude zpuštěna kontrola v určité záležitosti. Tam má koalice 

většinu. To vidí jako ten velký problém.  
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Možná nebude Kontrolní výbor puštěn na kontrolu konkrétního plnění, protože tím úkolem nebudou 

vůbec pověřeni.  

 

Ing. Jüngling: 

Reakce na paní Mazochovou – proč jde koalici o pozice předsedů, když oba výbory jsou kontrolní ze 

své podstaty. Opozici vždy záleží na tom, kontrolovat činnost zastupitelstva a rady. 

 

p. Zácha: 

Navázal na pana Skládala – nikdy nepopíral a kolegy informoval, že mu pan Skládal telefonoval. Ten 

telefonát opravdu proběhl. Platí také to, že spolu v letech 2014 až 2018 spolupracovali v Kontrolním 

výboru bez ohledu na to, jestli je někdo předseda, nebo řadový člen. Potvrdil, že v tehdejším 

Kontrolním výboru neplatily právě ty stranické knížky. 

Nic nezatajil. Pokud měl být návrh pana Skládala odražen v tomto materiálu, tak by musel přijít 

v písemné podobě. To oba ví. 

Pokud bude fungovat, že pracují bez ohledu na stranické knížky, tak může fungovat bez problémů jak 

Finanční, tak Kontrolní výbor.  

Na pana Horkého – ví, že ODS je pro SpP v hledáčku a je kontrolovaná. 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Od předsedů politických klubů nedostala ke všem jménům akademické tituly. Pokud informace 

obdrží, bude do usnesení doplněno. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Souhlasí s panem Záchou v tom, že i on, když byl členem Kontrolního výboru, nebo předsedou 

Finančního výboru., tak se nikdy nestalo, že by nerozhodovali koncensem napříč všemi stranami, ať se 

jednalo o zástupce opozice či koalice. Nikdy si nehráli na stranickou příslušnost, a naopak tam všichni 

respektovali právě to odborné hledisko. 

V písmenu c) příslušného paragrafu je uvedeno, že pokud zastupitelstvo uloží úkol příslušnému 

výboru, tak tento jej musí splnit. 

 

Ing. Skládal: 

Zmiňoval, že dávali oficiální požadavek na obsazení pozice předsedy Kontrolního výboru.                    

I v telefonátu panu Záchovi i osobní návštěvě pana Vrány se ptali, jestli to vnímají jako oficiální 

požadavek. Nebyli nijak upozorněni na to, že musí svůj požadavek dát písemně.  

Pokud se mu někdo dívá do očí, sedí s ním v kanceláři, on říká, že dává oficiální požadavek, tak mělo 

být zmíněno, že je nezbytné požadavek dát písemně. 

Kde je písemně uvedeno, že se musí dát písemně požadavek, že chtějí pozici předsedy? Když to 

řeknou ústně, má stejnou váhu. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Na pana Skládala – není nic jednoduššího, než dát protinávrh, že nominují na předsedu Kontrolního 

výboru svého kandidáta. 

 

p. Zácha: 

Nelze na základě telefonátu nebo osobní schůzky takto zařazovat materiály.  

Každý zastupitel může přímo na zasedání zastupitelstva dávat protinávrhy nebo doplňující návrhy.  

Od této chvíle, když si bude s kýmkoliv volat, tak bude upozorňovat na to, že bere na vědomí, ale ať 

každý pošle alespoň e-mailem svůj návrh, nebo požadavek.  

 

Pan Chromec: 

Dal protinávrh: předsedou Kontrolního výboru zvolit Ing. Miloslava Skládala. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Než budou hlasovat po jménech, kde je i ten poslední protinávrh, tak nejdříve hlasovat o návrhu Mgr. 

Krejčího a potom hlasovat všechna jména včetně protinávrhu.  
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Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Dotaz – bude se hlasovat nejdříve o všech a pak je seřadí podle toho, kdo měl nejvíc hlasů, nebo 

půjdou postupně a ve chvíli, kdy výbor bude naplněn, tak končí? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Budou se postupně věnovat jednotlivým výborům. Budou hlasovat o navržených předsedech, a pak po 

jménech hlasovat o členech, s tím, že ten neúspěšný kandidát na předsedu bude zařazen do seznamu 

členů. 

Ve Finančním výboru budou hlasovat nejdříve o nominaci Ing. Skládala na funkci předsedy a když to 

nebude schváleno, tak budou hlasovat o jeho zvolení za člena.  

 

 

Hlasování o protinávrhu pana Mgr. Krejčího (ZM schvaluje, že většina členů Kontrolního výboru 

musí být z politických uskupení, která nejsou zastoupena v radě města Přerova): 14 pro, 10 proti, 6 se 

zdrželo, 4 nehlasovali, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování: 

 Finanční výbor 

Předseda: 

Ing. arch. Horký (protinávrh): 14 pro, 5 proti, 15 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 

MUDr. Mgr. Tomáš Kocourek, MBA (ODS): 20 pro, 11 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Nyní se bude hlasovat po jménech u členů. Ještě jednou zopakoval, o kom budou hlasovat. 

 

 

Hlasování: 

Členové:  

Ing. Hana Mazochová (ANO): 27 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

Igor Kraicz (ODS): 30 pro, 4 proti, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Ivo Lausch (KDU+TOP): 29 pro, 3 proti, 2 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Ing. Filip Černý (ANO): 29 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Mgr. Michal Stoupa (ANO): 29 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Dan Chromec (SPD): 33 pro, 1 se zdržel, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Michal Skopal (Piráti): 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Ing. Tomáš Přikryl (PROSP): 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Ing. Novotná, vedoucí Kanceláře primátora: 

Zastupitelstvo zřídilo 9-ti členný Finanční výbor a v této chvíli bylo zvoleno 9 členů, tedy desáté 

jméno je nehlasovatelné.  

Odkázala na poslední větu důvodové zprávy, kde je uvedeno, že je navrženo 10 kandidátů a je třeba 

hlasovat po jednotlivých jménech, aby se rozhodlo, kdo bude zvolen. 

 

 

Hlasování: 

 Kontrolní výbor: 

Předseda: 

Ing. Skládal (protinávrh): 10 pro, 2 proti, 21 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 
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Ing. František Jan Hrabina: 22 pro, 6 proti, 6 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

Členové:  

Bc. Rostislav Hrdiborský (ANO): 32 pro, 2 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. (ANO): 30 pro, 3 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

PhDr. Marcel Kašík (ODS): 31 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Mgr. Petr Caletka (ODS): 31 pro, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Ing. Tomáš Dostal (KDU+TOP): 28 pro, 3 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 

Ing. Miloslav Skládal (SPD): 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

Ing. Martin Čechál (SpP): 30 pro, 1 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (Piráti): 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o organizačním pracovníkovi Finančního výboru: Ing. Lucie Dudíková: 33 pro, 1 

nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

Mgr. Karola, vedoucí Odboru vnitřní správy: 

O organizačních pracovnicích by se hlasovat nemělo. To je v podstatě technická pozice.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Organizační pracovníci jsou uvedeni v rámci usnesení. 

Formálně nechá hlasovat i o organizačním pracovníkovi Kontrolního výboru. 

 

 

Hlasování o organizačním pracovníkovi Kontrolního výboru: JUDr. Irena Dvořáková, Ph.D.: 32 

pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

 

 

Přestávka 17:15 – 17:30 hodin 

 

 

 

58/2/10/2022 Výbor pro místní části, místní výbory 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. zřizuje v souladu s ustanoveními § 117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů třináctičlenný Výbor pro místní části, 

 

2. zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místní výbory v následujících částech města 

Přerova: Přerov II - Předmostí, Přerov III - Lověšice, Přerov IV - Kozlovice, Přerov V - 

Dluhonice, Přerov VI -  Újezdec, Přerov VII - Čekyně, Přerov VIII - Henčlov, Přerov IX - 

Lýsky, Přerov X - Popovice, Přerov XI - Vinary, Přerov XII - Žeravice, Přerov XIII - Penčice, 
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3. určuje počet členů místních výborů ve všech místních částech města Přerova na 5, 

 

4. ukládá Radě města Přerova ve spolupráci s příslušnými odbory Magistrátu města Přerova 

personálně zabezpečit volbu předsedů a členů místních výborů. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Je to standardní materiál, který má jejich podporu. 

Dal protinávrh bodu 3 usnesení – doplnit do uvedeného usnesení: …  s výjimkou Předmostí, kde je 

počet stanoven na 9. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 17 pro, 17 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. 

Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

59/2/10/2022 Návrh na zrušení usnesení 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání ruší usnesení Zastupitelstva města Přerova                        

č. 465/16/9/2016, kterým si zastupitelstvo vyhradilo pravomoc rozhodovat o poskytování 

individuálních dotací nad 5.000,-- Kč v jednotlivých případech fyzickým osobám nebo právnickým 

osobám. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

V roce 2016 s tímto návrhem přišel zastupitel Kouba a stanovil výši 5.000 Kč. 

Dal protinávrh: doplnit do usnesení  … pravomoc rozhodovat o poskytování individuálních dotací 

nad 15.000,-- Kč 

Tímto jednoduchým usnesením zastupitelé neztratí přehled, kam jsou finance rozdělovány a zároveň 

tím umožní větší flexibilitu radě města. 

Předložené usnesení není třeba rušit, je z podstaty věci zrušeno novým usnesením. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. arch. Horkého: 14 pro, 19 se zdrželo, 1 nehlasoval, 1 omluven 

(MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

Hlasování o původním usnesení: 21 pro, 10 proti, 3 se zdrželi, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, 

MBA). 
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60/2/10/2022 Svěření úkolů náměstkům primátora (rozšíření kompetencí 

schválených usnesením č. 6/1/6/2022) 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. svěřuje náměstku primátora JUDr. Vladimíru Lichnovského úkoly v oblasti samostatné 

působnosti týkající se prevence kriminality, 

 

2. svěřuje náměstku primátora Ing. Miloslavu Dohnalovi úkoly v oblasti samostatné působnosti 

týkající se památkové péče. 

 

 

Diskuse: 

pan Svozil: 

Vyjádřil se k bodu 1 usnesení – jsou připraveni podpořit, ale chtějí vědět, jestli jsou na tyto kroky 

pánové připraveni. Konkrétně je zajímá, jaký má pan Lichnovský plán ohledně prevence kriminality. 

Toto téma SPD velice zajímá a je jejich prioritou. V Přerově se událo několik nepříjemných událostí, 

například přepadení mladé dívky v ulici Šířava. 

Dotaz – jak se chystá staronová koalice změnit svůj dosavadní postoj k těm událostem a zda chce 

přijmout nějaká opatření a jaká. Zda chce přejít z dosavadní pasivity k nějakému reálnému řešení. Je 

přesvědčen, že se těchto úkolů zhostí koalice ve prospěch všech slušných občanů Přerova. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Vnímají situaci, která nastala u Galerie. Po tom incidentu měl okamžitě několik jednání. Jednal 

s ředitelem Policie ČR o tom, aby policie častěji dohlížela ve zmíněné lokalitě. S ředitelem Městské 

policie byly dohodnuty častější kontroly veřejného pořádku. Souběžně byla učiněna opatření, aby 

asistenti prevence kriminality více působili před Galerií i uvnitř.  

Uvnitř Galerie zajišťuje pořádek bezpečnostní agentura, která byla posílena.  

S ředitelkou Galerie řešil vypnutí wifi v odpoledních hodinách. 

V Galerii bude působit sociální pracovník úřadu, protože se stává v dopoledních hodinách, že se tam 

pohybují skupinky mládeže, které narušují veřejný pořádek.  

K celkové bezpečnosti – s Policií ČR byl dohodnut častější dohled na náměstí TGM. 

Na zasedání předsedů klubů sdělil, že bude rád, když v rámci těchto schůzek bude probíhat jednání      

i na téma bezpečnost. Přizvaní budou ředitelé Městské policie a Policie ČR. 

Další problém je lokalita před nádražím. Překvapil ho žalostný stav budovy pošty, která se téměř 

rozpadá. Požádal stavební úřad, aby proběhlo lokální šetření, protože budova může dle jeho názoru 

ohrožovat i bezpečnost. Lokalitu je třeba řešit.  

Ve Škodové ulici chybí 2 lampy, budou instalovány nové. 

Řeší projekt na pořízení smart kamer. 

 

JUDr. Lichnovský: 

Pan primátor shrnul všechny kroky, které společně řeší.  

Snaží se problémům předcházet.  

Zkusí oslovit i neziskové organizace, které provozují například nízkoprahová centra. 

Ve spolupráci s ředitelem Městské polici se zabývají i posílením kamerového systému, větší akčností 

preventistů kriminality. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 
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61/2/10/2022 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město 

členem 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. deleguje primátora Ing. Petra Vránu a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. 

Tomáše Navrátila jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních a jednáních orgánů 

Svazu měst a obcí dle stanov, 

 

2. deleguje člena Rady města Přerova Mgr. Petra Koubu a v době jeho nepřítomnosti členku 

Rady města Přerova Mgr. Ladu Galovou jako zástupce statutárního města Přerova                  

na zasedáních a jednáních orgánů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska dle 

stanov, 

 

3. deleguje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala a v době jeho nepřítomnosti náměstka 

primátora JUDr. Vladimíra Lichnovského jako zástupce statutárního města Přerova na 

zasedáních a jednáních orgánů Sdružení obcí Střední Moravy, Regionálního fondu pro 

přípravu projektů, 

 

4. deleguje náměstka primátora Ing. Tomáše Navrátila a v době jeho nepřítomnosti 

koordinačního pracovníka v oblasti udržitelné mobility (včetně funkce cyklokoordinátora)        

a SmartCity Bc. Janu Gazdíkovou jako zástupce statutárního města Přerova na zasedáních        

a jednáních orgánů Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., (dříve Asociace pro cyklisty), 

 

5. deleguje uvolněného radního Michala Záchu a v době jeho nepřítomnosti náměstka primátora 

Ing. Tomáše Navrátila jako zástupce statutárního města Přerova na jednání valné hromady 

spolku HC ZUBR PŘEROV z.s. ve všech projednávaných záležitostech. 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Dotaz na bod číslo 1 a bod 5 usnesení – oba jmenovaní pánové nevykonávají pouze funkci uvolněného 

zastupitele v Přerově, s tím mají paralelně ještě spoustu dalších funkcí. Jak to zvládnou? 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Na jednání Svazu měst a obcí jezdit bude. Byl na jednání komory statutárních měst, která zasedala 

v Praze.  

 

p. Zácha: 

Protože má gesci sport, tak tuto nominaci se rozhodl přijmout a na jednáních HC ZUBR Přerov bude 

účasten.  

 

 

Hlasování: 31 pro, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

 

Přestávka 17:56 – 18:15 hodin 
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62/2/10/2022 Delegování zástupce města na valné hromady. 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání deleguje na základě ustanovení §84, odst. 2, písm. f),         

s výjimkou §102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

primátora Ing. Petra Vránu a v případě jeho nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Miloslava 

Dohnala, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

63/2/10/2022 Referendum o hotelu Strojař 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. arch. Jan Horký, zastupitel. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. rozhodlo nepřijalo návrh usnesení rozhodnout o vyhlášení místního referenda v souladu        

s §14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů s termínem konání dne 27.1.2023 v době od 14.00 hod. do 22.00 hod.        

a dne 28.1.2023 v době od 8.00 hod do 14.00 hod, tedy společně s 2. kolem prezidentských 

voleb, a s těmito náležitostmi: 

a) označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje: 

území statutárního města Přerova 

 

b) znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu: 
Souhlasíte, aby pozemek „Hotelu Strojař“ (tj. pozemek p. č. 3820, k.ú. Přerov) zůstal              

ve vlastnictví města Přerova tak, aby mělo město Přerov minimálně 51 % spoluvlastnického 

podílu? 

 

c) odůvodnění návrhu: 
Město Přerov vlastní soubor pozemků a budov známý jako „Hotel Strojař“ již od roku 2016, 

ale objekty stále zejí prázdnotou. Ačkoli byl v roce 2018 schválen záměr hotel upravit             

na bytový dům, nebyla v tomto směru vyvinuta žádná aktivita. Aktuálně je schválen záměr 

prodeje a zpracován znalecký posudek na částku 46 927 490 Kč. Podle konzultací                     

s potenciálními investory je soubor nemovitostí za tuto cenu velmi pravděpodobně 

neprodejný. Rozhodnutí o dispozici s majetkem takové hodnoty, v exponované lokalitě 

nábřeží řeky Bečvy, je záhodno ponechat na rozhodnutí občanů. 

 

V době vysoké inflace a nejistoty může být celospolečensky výhodné si pozemky a objekt 

ponechat a přestavět na byty, případně zbourat a vystavět byty nové. Připravovaná průmyslová 

zóna, dokončení dálnice D1 a projektované rychlé vlakové spojení do Brna přinese již v brzké 

budoucnosti rozvoj města a potřebu kvalitního bydlení. V době bytové krize, kdy většina 

obyvatel nedosáhne na vlastní bydlení, dává smysl, aby na místě vznikly městské byty, 

občanská vybavenost a služby. Již v současné době slouží pozemky jako veřejné parkoviště. 

 

V případě odpovědi ANO na otázku v referendu bude pozemek pod Strojařem nadále patřit 

městu, ale bude možné i zapojení soukromého investora do výstavby. Otázka se soustředí 
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pouze na pozemky pod objekty, protože není zpracován konkrétní návrh rekonstrukce či 

novostavby a není zřejmé řešení okolí. Některé pozemky může být totiž vhodné směnit nebo 

prodat. 

V případě odpovědi NE může být soubor nemovitostí jednou pro vždy prodán. 

 

d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí 

přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: 

• odhad nákladů spojených s provedením místního referenda: 

Náklady spojené s provedením místního referenda budou činit odhadem 1 410 000 Kč 

 

• odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu: 

Přímé náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu statutárnímu 

městu Přerov nevzniknou. 

 

• způsob jejich úhrady z rozpočtu statutárního města Přerova: 

Částka na místní referendum je již alokována v rozpočtu města Přerova 

 

2. stanovilo nepřijalo návrh usnesení stanovit výši zvláštní odměny za výkon funkce člena 

předsedy okrskové nebo místní komise ve výši 2 500 Kč a člena okrskové nebo místní komise 

ve výši     2 000 Kč. 

 

3. schválilo nepřijalo návrh usnesení schválit následující úpravy rozpočtu: 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet                 

po úpravě 

6409 219  Ostatní činnosti j. n. (rezerva) 326 056,4 * - 1 410,0 324 646,4 

6173    Místní referendum 0,0 + 1 410,0 1 410,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

Diskuse: 

Ing. arch. Horký: 

Nechal promítnout prezentaci: „Strojař lidem“. 

 

Ing. Jüngling: 

Osvětlila důvody, které je k tomu kroku vedou. Strojař je taková pohádka pro Přerovany, která má 

nehezký průběh. 

Z nějakého důvodu je pro vedení města prioritou TGM 16, tedy nákladnější rekonstrukce za několik 

stovek milionů korun. Budova Strojaře by mohla být přebudovaná na byty, které by generovaly příjem 

městu. Jediné, na co se město zmůže, je budovu v příštím roce prodat. Najde se nějaký developer, 

který by za tuto odhadní cenu 47 milionů Kč budovu koupil i s pozemkem, když podle developerů, 

které kontaktovali, by za budovu dali maximálně 30 milionů Kč? Pokud se takový developer najde, 

tak je přesvědčena, že tomu budou odpovídat i ceny bytů, které tam vyrostou.  

Ta lokalita daleko lépe poslouží lidem, ať už jako veřejné prostranství pro setkávání, nebo jako byty 

pro seniory, mladé rodiny. 

Proč si město vybírá tu jednodušší cestu – prodej v době vysoké inflace, energetické krize.  

Tržní cenu nájmu lze ovlivnit rozšiřováním městského bytového fondu.  

Město Přerov se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatelstva, jeho stárnutím a jaký je lepší motivační 

nástroj, než nabídka dostupného bydlení.  

Má se stavět vysokorychlostní železnice, dostavba D1, má vzniknout průmyslová zóna. S tím se budou 

zvyšovat nájmy.  

Dejme lidem možnost se vyjádřit v referendu.  

Pokud materiál nebude dnes odsouhlasen, jsou připraveni sesbírat 3.500 podpisů. 

Financování je o prioritách. Budova TGM 16 už stála 70 milionů Kč. 
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p. Zácha: 

Chybí konstatování jednoho faktu – v návrzích je zmíněn rok 2018, kdy byl schválen záměr upravit 

hotel na bytový dům, ale nepadlo platné usnesení zastupitelstva z 25.10.2021, kdy byl schválen záměr 

směny/převod nemovitých věcí ve vlastnictví města, pozemku atd. To usnesení nebylo překonané 

zatím žádným usnesením zastupitelstva.  

Otázky referenda – hovoří se o vlastnických vztazích do budoucna, to znamená 51 % pozemku, 51 % 

nemovitosti. Dobře, ale co dál? 

Daleko jednodušší by bylo zpracovat materiál, revokovat platné usnesení zastupitelstva a předložit 

nový návrh usnesení, tak jak proběhlo v roce 2015, když se tento hotelový komplex koupil a od té 

doby se přešlapuje na místě.  

To, že Strojař nekoupí developer za tolik, jako ho koupilo město je velmi pravděpodobné. 

Mnozí z dnes přítomných zastupitelů hlasovali pro koupi Strojaře za 42,5 mil. Kč. Roky bylo 

v jednání, že město získá Strojař bezúplatně. Najednou armáda vypsala výběrové řízení. Nakonec 

město Přerov pod tlakem koupilo za 42,5 milionů korun, aby tam nevznikla ubytovna.  

Teď je předložen návrh na referendum. Pokud referendum bude, tak odpoví na ty dvě otázky, které 

jste položili. Stejně se jenom posune dál ten balvan, co s tou nemovitostí. Zda byty, kombinované 

bydlení. 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Strojař město koupilo v době, kdy hrozilo, že by tam mohla vzniknout ubytovna.  

Zastupitelstvo většinově schválilo nákup Strojaře. Nevěděli, jak nemovitost využít. Jenom zamezili 

problému. Následně město zřídilo pracovní skupinu, která se zabývala využitím Strojaře. Byl tam on, 

pan Horký, zástupci všech klubů. Výsledkem bylo rozhodnutí, že za pomocí využití dotací tam 

vznikne několik typů bydlení. Když se to mělo finančně podpořit v rámci architektonického dialogu, 

tak finanční prostředky v požadované výši rada neschválila a tehdy ten projekt usnul.  

Poslední usnesení zastupitelstva definuje záměr úplatného převodu. Prodej Strojaře si dovede 

představit, měli to i v programu. Musí být stoprocentně garantováno, že to nabude společnost, která 

tam udělá projekt, který si ta významná lokalita zaslouží.  

Musely by se definovat podmínky soutěže, pro toho, kdo by to koupil. Umí si představit jako jednu 

z podmínek demolici. Byl by rád, kdyby město mělo pod kontrolou i to, co by tam vznikalo i po 

architektonické stránce.  

Není úplně příznivcem referenda. Vysíláme občanům signál, že si nevíme rady s tímto objektem          

a žádáme je, aby rozhodli.  

Referendum určitě nepodpoří.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Návrh otázky do referenda vůbec nic neřeší.  

Chápe, že se vyskytla příležitost přilepit místní referendum na prezidentské volby. 

Předpokládá, že součástí referenda není pouze položení otázky, ale součástí je také informační 

kampaň.  

 

Ing. arch. Horký: 

Referendum je v materiálu navrhováno na 27. a 28. ledna.  

Informační kampaň samozřejmě chystají. Prosazují, aby se hotel Strojař neprodával, kampaň bude 

mířena právě na to neprodávat. 

Náklady – demokracie něco stojí. Město má uvolněného radního, a to také něco stojí.  

Výsledek referenda ukáže, jak dál konat.  

Když se v minulosti jelo na Ministerstvo obrany a na jeho přímý dotaz, jestli mu mohou říct, kdy 

naposledy se podařil nějaký bezúplatný převod na město, tak si nevzpomněli ani na jeden.  

Nezmiňoval usnesení z roku 2021, kdy byl schválen záměr převodu nebo směny, ale v důvodové 

zprávě je to zmíněno. 

Složení koalice je stejné jako minulé 4 roky. Nepředpokládá velký názorový otoč, kromě toho, že 

v programovém prohlášení před 4 lety bylo něco úplně jiného, než se teď otevřeně říká.  
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Ing. Dohnal: 

Co má být výsledkem rekonstrukce Strojaře? Je to dostat na trh 100 bytů pro občany Přerova. Pokud 

by rekonstruovali tento objekt na byty, ty částky by byly odhadem od 200 do 300 milionů Kč.  

Je druhá varianta, kdy město má byty ve stavebně technickém stavu takovém, že jsou neobyvatelné. 

Už v předchozích letech začali opravovat tyto byty. Na trh dostali 15 bytů, které jsou v současné době 

opravené, dalších 15 bytů sociálních, které jsou z dotace a jsou připravené. Nyní se opravuje 38 bytů 

na které dostali 15 milionů na rekonstrukci a dalších 60 bytů je v současnosti neobyvatelných, jsou 

v zajímavých lokalitách a v případě poskytnutí finančních prostředků jsou schopni tyto byty dostat 

opětovně na trh. Je to dohromady 120 bytů za částku cca 50 milionů Kč.  

V současnosti na Odboru majetku mají k dispozici asi 6 zájemců, kteří v případě vyhlášení 

výběrového řízení by se přihlásili.  

Ve výběrových řízeních si město vždy vyhrazuje právo nikoho nevybrat, protože se jedná                     

o samosprávu.  

Pokud se bude rekonstruovat Strojař za cca 300 milionů Kč, zastaví se investice na dva roky. 

 

Ing. Jüngling:    

Pan Dohnal říká, že se bude opravovat 120 bytů. Je to málo na to, aby město mohlo ovlivňovat 

nájemní ceny.  

Město Jeseník dělá projekt dostupného družstevního bydlení, což spočívá v tom, že město neprodá 

pozemek developerovi, ale na městských pozemcích postaví družstevní byt samo družstvo, které 

město vybere.  

 

Ing. Dohnal: 

Město má celkem 1427 bytů. Z toho je 120 neobyvatelných. Z těch 120 ještě 60 opraví a ty zbylé jsou 

právě v těch sociálních oblastech, které teď nejsou úplně prioritou.  

Model družstevnictví si město už jednou vyzkoušelo.  

 

Ing. Skládal: 

Zaráží ho, že se jich koalice ptá, co se Strojařem dále dělat. 

Referendum má jediný účel – aby se ten Strojař neprodal.  

Vědí, že koalice je rozhodnuta ho prodat. Referendum je jediná možnost, jak zastavit prodej Strojaře.  

Městské byty nejsou špatný nápad.  

Není důvod prodat Strojař.  

Se Škodovou ulicí byl záměr, že to investor opraví a vznikne krásná městská část.  

 

Ing. arch. Horký: 

Pokud se rekonstruují byty, tak se opravují vevnitř a nerekonstruuje se celý bytový dům. 

Strojař je typický brownfield, na to jsou pěkné dotace. Zároveň se mohou čerpat dotace na energetické 

úspory. Nevidí to tak, že by investice do Strojaře zamezila dalším investicím ve městě. To by se mohlo 

říct stejně dobře o TGM 16.  

 

Ing. Navrátil: 

Dotaz na zpracovatele – zaznělo tu několikrát, že tam chtějí mít dostupné bydlení. Našel definici 

dostupného bydlení – „v případě osob, které nepotřebují podporu formou sociální práce, ale 

z nějakého důvodu se nacházejí v bytové nouzi. Například z důvodu nižších příjmů“. Vy tedy chcete 

mít ve Strojaři nízkopříjmové lidi?  

Město Přerov se v poslední době velice dobře postaralo o svůj nepotřebný majetek. Například Blažkův 

dům, Chemoprojekt, Čechova 43. Když budou mít prostor tak vyřeší i ten Strojař.  

 

p. Zácha: 

Na zasedání nepadlo, že neví, co se Strojařem. 

Respektuje usnesení zastupitelstva, které bylo schválené v roce 2021 a současné vedení města, 

v zastoupení Rady města ještě neprojednávalo za těch pár týdnů hotelový dům Strojař.  

Řekli, že chtějí prodat ve 100 %?  Vidí do jejich úvah? Teprve se budou bavit, jak se Strojařem 

naložit. 
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Finanční prostředky na účtech města - pokud jsou nezapojené, tak se veřejně omluví, za to, že mají 1,2 

miliardy korun, které jsou utajené a nevyužívají se, a přitom nejsou peníze na opravu chodníků, bytů. 

Za takové peníze by se opravil Strojař i TGM 16 v plné míře, a ještě by peníze zbyly.  

Přestavba hotelového domu na bytový dům – pan Horký to naznačil, není to jen o tom opravit, pustit 

energie, ale je to kompletní nový projekt dle nových předpisů a teprve z toho vzejde cena. 

Opravdu se ohrazuje jménem Rady města Přerova – o prodeji hotelu Strojař nerozhodli, a ještě o té 

nemovitosti vůbec nejednali. Mají to naplánované v nejbližších týdnech, protože teď se dodělalo 

programové prohlášení, které bude v nejbližších dnech zveřejněno. 

 

Ing. arch. Horký: 

Dostupné bydlení – v materiálu takové slovní spojení nenajdou. Používala ho paní Jüngling. On 

používá obecně termín „bydlení“. 

Ano, část může být i ve funkci dostupného bydlení, tak jak pan Navrátil četl definici. 

Osobně se dívá na dostupné bydlení jako na takové, které si může někdo dovolit, nikoliv nutně           

ze sociální sféry. Dívá se na to tak, že by to měly být městské byty. Zároveň neříká, že ten objekt 

zůstane ze sta procent stát tak, jak je. Možná bude potřeba ho zdemolovat, možná jenom z části. Část 

třeba může být i ubytovna nebo hotel. Neví. Těch možností je víc. Jde o to, aby se časem nedivili, že 

ten hotel kupují zpátky naprosto zdemolovaný.  

Možná by byl klidnější, kdyby měli schválený dokument politika bydlení, ale ten minulá Rada města 

odmítla vůbec pořídit. Není tedy úplně jasno, kam se budou ve vlastnictví bytů posouvat.  

Ano, seriózního investora mohou hledat už nyní a zároveň i s usnesením referenda, že Strojař zůstane 

v majetku, ale zároveň to nemusí prodat ze 49 %. Oni to mohou vlastnit 100 %, pokud by to třeba bylo 

podmínkou dotace na revitalizaci brownfieldů. Záměrně je ta otázka otevřena, aby nezablokovali 

některé možnosti, aby to bylo široce pochopitelné veřejnosti a pak mohla následovat podrobnější 

studie a analýza toho, co vlastně udělají a z čeho to zaplatí. Možnosti naznačili.  

Předpokládá, že dnes to referendum vyhlášené nebude a další termín, protože chtějí využít souběhu 

s jinými volbami, jsou volby do Evropského parlamentu na jaře 2024. 

 

Ing. Dostal: 

Referendum by mělo řešit zásadní otázky, které se týkají dopadů na město, jeho fungování, strategické 

cíle a podobně.  

V tuto chvíli si myslí, že většina zastupitelů má otázku Strojaře vyřešenou, že věděli, že chtějí mít ve 

Strojaři byty. Tato zásadní otázka dle něho je již zodpovězena tím, že ano, chtějí přebudovat na byty.  

Otázku, kterou chtějí řešit, je jakým způsobem vyřešit bytovou stránku toho objektu. Těch cest se 

potom otevírá několik. Cestou je, že to město může udělat samo za nějakých podmínek, může zvolit 

cestu partnerství s nějakým investorem, může zvolit cestu prodeje developerovi. 

Tou otázkou, která je položena do referenda zablokovávají jednu z možností, jak by se se Strojařem 

dalo nakládat, potažmo, jak říkal pan Horký, že to může být otázka získání dotací na brownfieldy. 

Ta otázka by měla znít, chcete, aby město prodalo Strojař? Nebo ne?  

Referendum je poměrně složitý proces i co se týče technické stránky. 

Položit otázku v referendu není jednoduché, pokud by ji pokládali, tak by bylo vhodné, aby se na tom 

sešli v širším spektru zastupitelů a otázku pečlivě vybrali.  

Nutná je informovanost občanů o tom, co znamená odpověď „ano“, odpověď „ne“ v širším měřítku. 

Otázka prodeje Strojaře – dokud se nenabídne do prodeje, tak neví, jaká ta cena bude.  

Otázku považuje za zavádějící, možná nesrozumitelnou.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Minulý týden si přečetl článek na Přerovském deníku, kde je uvedeno, že opozice chce, aby 

zastupitelstvo vyhlásilo referendum společně s prezidentskými volbami, které se konají počátkem 

ledna.  

K možnosti konat referendum současně s volbami do Evropského parlamentu – upozornil, že podle 

zákona se musí zúčastnit alespoň 35 % zapsaných osob oprávněných hlasovat.  

Nechce říct, že referendum ne, ale ne takto.  
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Ing. Černý: 

On sám je proti referendu už z principu zastupitelské demokracie. 

Dal k zamyšlení – opozice říká, že by tam měly být startovací byty. Úplně s tím nesouhlasí.  

Přerov se chová jako sociální město pro sociální obyvatele. Ta lokalita je exkluzivní a mělo by tam 

vzniknout něco výjimečného. Ne startovací byty, ne ubytovna.  

 

Ing. arch. Horký: 

Byt městský neznamená byt sociální. On je toho dalek.  

Volby do Evropské parlamentu mají nižší účast voličů, ale to referendum může zvýšit účast občanů.  

Myslí si, že referendum je na místě.  

 

Primátor Ing. Vrána: 

Hnutí ANO nemělo volební program a ve volbách získalo přes 33 %.  

 

doc. JUDr. Dostalík, Ph.D.: 

Z toho, jak probíhá diskuse, má pocit, že vedení města neví, co s hotelem Strojař. Myslí si, že otázku, 

co se Strojařem si měli představitelé politických stran vyřešit před volbami do zastupitelstva.  

 

Ing. Jüngling: 

Forma družstevní je jedna z cest. Neříká, že se vydat družstevní cestou.  

Dostupné bydlení – nejsou to sociální byty pro sociálně slabé. Bere to podle ceny nájemného, která 

bude nižší než tržní nájemní cena.  

Dala by Přerovanům možnost rozhodnout v referendu.  

 

Pan Chromec: 

Zcela záměrně čekal, aby se přihlásil jako poslední.  

Zaznělo tady to, co je určující, a to je postoj koalice, že referendum nepodpoří.  

Pokud dnes to referendum nebude schválené, tak to zůstane na občanech, kteří to podepíšou, a to 

referendum buď vyhlásí na základě získaných podpisů, nebo nebude vůbec.  

 

 

Hlasování: 14 pro, 12 proti, 8 se zdrželo, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

 

Primátor Ing. Vrána: 

Opětovně se vrátil k přerušenému projednání materiálu 3.6.2 

 

31/2/3/2022 Majetkoprávní vypořádaní - "REZIDENCE TRINITY" v k.ú. 

Předmostí 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod částí pozemku p.č. 30/1 ostatní plocha o výměrách cca 14 m2, cca 

45 m2 a cca 163 m2 v k.ú. Předmostí z majetku statutárního města Přerova do majetku 

společnosti BLACK STORE BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-

Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 za kupní cenu ve výši 1.600,- Kč/m2 - cena           

v místě a čase obvyklá. 

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

jako budoucím prodávajícím a společností BLACK STORE   BLACK STORK real estate, 

s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076, jako budoucím 

kupujícím. Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do dvou měsíců od doručení písemné 
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výzvy budoucího kupujícího k uzavření kupní smlouvy budoucímu prodávajícímu, kterou 

bude budoucí kupující oprávněn zaslat budoucímu prodávajícímu do 6 měsíců po vydání 

pravomocného stavebního povolení stavby "REZIDENCE TRINITY", kdy součástí výzvy 

bude originál nebo ověřená kopie tohoto stavebního povolení s doložkou vyznačení právní 

moci a geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 30/1 v k.ú. Předmostí, 

nejpozději však do 2 let od účinnosti budoucí kupní smlouvy. 

 

2. schvaluje úplatný převod manipulační zpevněné plochy vybudované na pozemcích p.č. 30/1   

a p.č. st.  784 oba v k.ú. Předmostí z vlastnictví stavebníka – společnosti BLACK STORE   

BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 

10965076 do majetku statutárního města Přerova, za dohodnutou kupní cenu 1.000,- Kč, která 

bude navýšena o příslušnou sazbu DPH. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi společností BLACK STORE   

BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 

10965076 (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 manipulační zpevněné plochy v rámci stavby 

„REZIDENCE TRINITY“, nejpozději však do 5 let od uzavření budoucí kupní smlouvy. 

 

3. schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. st.  784 o výměře cca 26 m2 v k.ú. Předmostí  

z vlastnictví společnosti BLACK STORE   BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem 

Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 10965076 do vlastnictví statutárního města 

Přerova. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi BLACK STORE   

BLACK STORK real estate, s.r.o., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Šalounova 626/22, IČ: 

10965076 (jako budoucím dárcem) a statutárním městem Přerov (jako budoucím 

obdarovaným). Darovací smlouva bude uzavřena do 2 měsíců ode dne uzavření kupní 

smlouvy na převod manipulační zpevněné plochy do vlastnictví statutárního města Přerov (dle 

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

 

 

Ing. Dohnal: 

Skutečně došlo k písemné chybě. Správný název firmy je BLACK STORK real estate, s.r.o. 

Poděkoval za upozornění. Ostatní části materiálu zůstávají beze změny.  

Primátor Ing. Vrána: 

Vzhledem k tomu, že diskuse proběhla před přerušením projednávání přistoupí k hlasování. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

64/2/10/2022 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 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 
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Diskuse: 

náměstek primátora Ing. Navrátil: 

 Informoval zastupitele, že před chvílí rozkladová komise Ministerstva dopravy vydala             

na úřední desce Ministerstva dopravy rozhodnutí, že rozhodla o stavebním povolení na hlavní 

trasu D1. Je to v právní moci, to znamená, že je to velice blízko k zahájení stavby. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Sdělil, že pro Přerov je to velká událost a tato zpráva je velice důležitá. 

 

 

 

Ing. Skládal: 

 Informoval, že v průběhu měsíce listopadu navštívil společně s panem Chromcem pana 

primátora z důvodu návrhu řešení změny na webových stránkách města týkající se stížnosti 

maminek k přihlášení na „vítání občánků“. Ověřili si na webu města, že byl skutečně problém 

najít tuto přihlášku. Navrhli, že by se to mohlo vyřešit vytvořením interaktivního formuláře, 

který je možné vyplnit i z mobilního telefonu či tabletu, nic se nemusí tisknout a skenovat. 

Konstatoval, že s potěšením si ověřil, že se podařilo tuto záležitost vyřešit. Na webu města lze 

nyní jednoduše zadat klíčové slovo na úvodní stránce a jako první nalezený odkaz se objeví 

interaktivní formulář přesně tak, jak navrhli. Proto jsou rádi, že i oni, jako opoziční zastupitelé 

ve spolupráci s panem primátorem a díky pracovníkům magistrátu pomohli zlepšit fungování 

webu města. Takže tímto chtěl všem poděkovat. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Poděkoval panu zastupiteli za podnět, a že to přišli řešit osobně. Na základě jejich návštěvy svolal 

jednání a byla učiněna náprava. 

 

pan Košutek: 

Jako staronový předseda Komise pro občanské záležitosti k tomu dodal, že všechny informace o vítání 

občánků dostávali rodiče na matrice, když si vyzvedávali rodný list dítěte. Konstatoval, že dosud 

s tímto nezaznamenal problém.  

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Připomenul, že na posledním zastupitelstvu vyzývali některé zastupitele, kteří nebydlí 

v Přerově, ale mají zde fakticky pouze trvalé bydliště, aby odstoupili, ale tak se nestalo. Proto 

by byl rád, aby si to ještě jednou rozmysleli. Je to sice legální, ale rozhodně ne morální. 

V souvislosti s tím, kolik funkcí mají někteří zastupitelé, nebo třeba členové Parlamentu ČR, 

tak zaregistroval, že pan primátor odstoupil z Hospodářského výboru, přesto nadále zůstává 

místopředsedou v Petičním výboru. Proto se ho zeptal, zda hodlá odstoupit. Dále je zároveň       

i krajským předsedou pro sportovní komisi, kde si myslí, že by také měl zvážit odstoupení, 

protože těch funkcí je opravdu hodně. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Informoval, že z Komise pro sport odstoupí, tak jako odstoupil na kraji z Komise pro vyčleněné 

lokality, kde ho zastoupil kolega Měřínský. Myslí si, že v rámci poslaneckých aktivit, když má 

poslanec jeden výbor, tak to je minimum, takže v petičním výboru si zachová své aktivity. Pokud by 

tam docházelo k výraznějším kolizím, tak by uvažoval o tom, co mu pan zastupitel navrhuje. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Zeptal se pana Horkého, co je nemorální na tom, pokud daný zastupitel například nemá trvalé bydliště           

ve městě Přerově, ale fakticky ve městě Přerově žije, tráví v něm většinu svého času, ať už profesně 

nebo volnočasově, věnuje se i obyvatelům města. 
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Ing. arch. Horký: 

Opravil pana Navaříka, že pokud by ve městě zastupitel neměl trvalé bydliště, tak by zde nemohl být 

zastupitelem, ale sdělil, že rozumí, co tím chtěl pan Navařík říct. 

Trval si na tom, že je to nemorální, protože takový člověk například neví, jak město žije nebo nežije 

v noci, co se zde děje, např. nechodí po městě pěšky. Věci, které zažije skutečný občan Přerova, díky 

tomu, že zde skutečně žije, je spousta. 

 Měl ještě otázky k 95. schůzi rady, která se konala 13.10.2022. Na této radě měly být 

projednány materiály 10.2 a 10.3, a jeden z nich měl projednávat osud ředitele KIS, který 

zaslal dopis, ve kterém píše, že po zralé úvaze odstupuje ze své funkce. Rada města to měla 

vzít na vědomí a schválit mu, i v případě, že odstupuje ze své vůle, nějaké finanční 

ohodnocení jeho práce, plus několikanásobek platu jako odstupné. Dotyčný si to rozmyslel. 

Podle jeho informací byl materiál na pokyn pana primátora stažen. Z toho si odvozuje, že ta 

úvaha nebyla až tak zralá, nebo tam bylo něco jiného. Požádal, zda byl mu to mohli radní  

přiblížit. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Co se týká 95. schůze Rady města Přerova, tehdy byl primátor kolega Měřínský. On byl radní. Ředitel 

KIS svou abdikaci stáhnul. Co ho k tomu vedlo, tak to zdůvodněno nebylo, takže si myslí, že je to spíš 

dotaz na ředitele KIS. 

 

Ing. Měřínský: 

Informoval, že ředitel KIS rezignoval na svou funkci, proto připravili materiál do Rady města Přerova, 

která by to řešila, následně svou rezignaci stáhl, tím pádem byl stažen i materiál. 

 

Mgr. Netopilová: 

Přijde jí to tragikomické. Zeptala se pana Měřínského, jestli mu ten materiál nepřipadal silně 

nestandardní. Když někdo sám skládá funkci, sám dává výpověď, tak je velmi nestandardní mu dávat 

odstupné a ještě odměnu. Je to velmi zvláštní, proto by k tomu chtěli znát nějaké podrobnosti. 

 

Ing. Měřínský: 

Odpověděl, že možná některé zastupitele zajímají takové informace, ale nemá k tomu víc, co říct. 

Ředitel KIS svoji rezignaci stáhl, proto materiál neprojednávali. 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Zeptal se pana primátora, zda může potvrdit nebo popřít informace, že novým jednatelem 

technických služeb má být exprimátor Měřínský, a že jednatelem městských sportovišť má být 

pan Kouba. 

 

primátor Ing. Vrána: 

V tuto chvíli ještě neproběhla valná hromada, která se připravuje. V momentě, kdy valná hromada 

zasedne a bude o tomto rozhodovat, tak budou o tom zastupitelé informováni. Proto by nechal tuto 

informaci na následující jednání zastupitelstva města. 

 

Ing. arch. Horký: 

V této souvislosti připomenul, že se se všichni nachází ve velmi špatné době, proto není radno vytvářet 

politické trafiky. 

 Zeptal se, proč jsou ve městě dva ohňostroje. Na jednu stranu se zde prolíná už od ustavujícího 

zastupitelstva apel na to, jak je těžká doba, nebo jak bude málo peněz, a na druhou stranu se 

pořádají dva ohňostroje. Nevidí jakékoliv šetření. 

Ještě sice nezasedala valná hromada Technických služeb, ale bude zde vytvořena jedna funkce 

navíc, vánoční strom svítí ve dne v noci, i ve tři hodiny ráno. Apeloval na to, aby se město 

chovalo hospodárně. 
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primátor Ing. Vrána: 

Připomenul referendum za 1,4 milionu Kč. Tři roky byl Covid, nebyly prakticky žádné kulturní akce, 

proto to chtějí dělat hlavně pro děti. Absolutně nesouhlasí s tímto názorem pana Horkého. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D.: 

Chtěl to v podobném duchu okomentovat. Když zde byl před chvílí ohňostroj, tak mohli všichni 

z okna vidět, kolik bylo na náměstí lidí, rodičů s dětmi, a hlavně pro ně se to dělá. 

 

Ing. arch. Horký: 

Domnívá se, že by děti na Mikuláše přišly i bez ohňostroje. Pokud se to dělá pro děti, tak se zeptal, 

kolik dětí je ve 3 hodiny ráno na náměstí, aby se podívaly na svítící vánoční strom. 

 

Mgr. Netopilová: 

Je přesvědčená, že peníze vynaložené na referendum o důležité věci, jsou účelně vynaložené peníze. 

Kdežto peníze, které jdou na případné politické trafiky, tak jsou všechno, jenom ne seriózní přístup 

k politice města.  

Pokud jde o ohňostroj, tak jistě ví vedení města, že jiná města jdou už trochu jinou cestou, třeba            

i z ekologického hlediska, nejenom z finančního. 

 

Ing. Skládal: 

Myslí si, že město Přerov neušetří tím, že nebude dělat ohňostroj, nebo tím, že zhasne stromeček, ale 

ušetří například tím, že nekoupí budovu za 40 milionů Kč, aby ji potom prodalo za 20 milionů Kč. 

 

 

 

Ing. arch. Horký: 

 Požádal o informaci, protože viděl, že bylo vypsané výběrové řízení na ředitele společnosti 

Teplo Přerov, a.s., zda se tam přihlásili nějací zájemci, případně kolik a kdy se mohou 

očekávat výsledky. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Potvrdil, že pan zastupitel má správnou informaci, výběrové řízení bylo vypsáno, byli dva zájemci. 

Zasedla komise, které předsedala paní Mazochová. On sám byl následně přítomen jednání v rámci 

představenstva. Požádal paní Mazochovou o komentář. 

 

Ing. Mazochová: 

Informovala, že přišly dvě přihlášky, komise se sešla, diskutovali, každý člen komise se k tomu 

vyjádřil, a komise podala návrh představenstvu s doporučením jednoho uchazeče. Představenstvo 

tohoto uchazeče schválilo na posledním jednání. Myslí si, že by bylo slušné, aby se s tímto jménem 

nejprve seznámila valná hromada, což je Rada města, nikoliv Zastupitelstvo města, ale nechá to na 

panu primátorovi. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Očekával, že toto téma se otevře, protože bylo otevřené výběrové řízení. Představenstvo společnosti 

již podepsalo smlouvu s novým ředitelem společnosti, kterým je přítomný pan zastupitel Ing. Filip 

Černý. Požádal pana zastupitele Černého, aby se představil. 

 

Ing. Černý: 

Představil se profesně. Uvedl, že posledních několik let pracuje v Brně v nadnárodní společnosti jako 

ředitel výroby, nákupu a logistiky, má pod sebou více jak 200 lidí. Co se týká vedení lidí, chod větších 

firem má dobře zvládnutý. Předtím dlouhá léta pracoval v Přerově v Meoptě, kde vedl operativní 

plánování pro celou Meoptu, když ještě měla 2600 zaměstnanců. Dále pracoval v zahraničí, kde také 

vykonával manažerskou pozici. 
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V souvislosti s rozdáváním trafik podotknul, že si finančně velmi pohoršil. Jedním z důvodů jeho 

ucházení o post je, že je nově v zastupitelstvu, chce být více v Přerově, stal se členem Finančního 

výboru, navíc je otcem osmiměsíčního dítěte. Znovu zopakoval, že v jeho případě nejde o trafiku. 

 

Ing. arch. Horký: 

Uvedl své vystoupení o trafikách na pravou míru, nejednalo se mu o ředitele Tepla nebo KISU, ale       

o nový post v Technických službách města Přerova. 

Požádal pana Černého, jestli by mohl představit nějakou vizi, jak by se mělo Teplo Přerov rozvíjet        

do budoucna. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Informoval, že na vizi se pana Černého ptali dvakrát, jednou komise a jednou představenstvo 

společnosti. Je v kontaktu s panem ředitelem Klvačem, samozřejmě zaškolení proběhne, aby byla 

zachována kontinuita. 

 

Ing. Černý: 

Dotaz na vizi mu byl kladen. Odpovídal na něj upřímně tak, že když se se společností ještě důkladně 

neseznámil, s jejím chodem, s jejími procesy, tak nemůže nastavovat nějakou vizi a strategii. Jeho 

pocit ze všech dostupných informací je, že zásadním bodem je dodávat dostupné teplo. Není to o 

generování zisku, což je podstatou ekonomiky a hospodářské soutěže. Nemyslí si, že to je cílem. Chtěl 

by, co nejdéle udržet co nejpřístupnější a nejdostupnější cenu tepla s tím, aby tam nějaký zisk byl, 

protože tento zisk dál přispívá nějakým způsobem k činnosti města. Teplo Přerov má vysokou rezervu 

finančních prostředků a uvažovalo, že by udělalo vlastní menší spalovnu, která by dokázala třeba 

obhospodařit až 20 % domácností Přerova. I toto je velmi význačný argument a leverage na 

vyjednávání s Veolií, aby nezvyšovala cenu tepla, aby komfort pro občany města zůstal takový, jaký 

je. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Doplnil pana Černého o tzv. malém ZEVO, o kterém se zde už bavili. V rámci nějaké obchodní 

strategie to pomohlo jako argument při vyjednávání dlouhodobé smlouvy s Veolií cca před 3 lety. 

Smlouva je desetiletá, cena tepla je dobrá. Zatěžkávací zkouška nastane pro nového pana ředitele        

za pár let, kdy se bude jednat o novém kalkulačním vzorci na cenu tepla. Toto bude stěžejní pro celou 

společnost a pro občany Přerova. 

 

Ing. Měřínský: 

Ohradil se vůči slovům pana zastupitele Horkého. S funkcí jednatele společnosti se pojí takové 

množství povinností a osobní odpovědnosti, že říct, že je to trafika, tak to může říct jen člověk, který    

o této pozici vůbec nic neví. 

 

Ing. arch. Horký: 

Poděkoval panu Měřínskému, že potvrdil, že má být jednatelem technických služeb. 

 Požádal, zda by mohli dostat nějakou zprávu o stavu a vývoji městských lesů. V rozpočtu 

viděl, že se bude obnovovat a připravovat půda. V poslední době dostaly lesy dost zabrat. 

Zastupitelé o tom nemají moc informací. Lesy jsou významnou složkou krajiny, kterou může 

zastupitelstvo, jako vlastník, ovlivnit. Proto by bylo dobré, aby lesní hospodář podal nějakou 

informaci nebo prezentaci na příštím zasedání zastupitelstva. 

 

primátor Ing. Vrána: 

Komplexní materiál mu bude dán písemně. 
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64/2/10/2022 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 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 omluven (MUDr. Mgr. Kocourek, MBA). 

 

 

 

 

11. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 
 

 

Primátor Ing. Petr Vrána poděkoval zastupitelům, že se zajímají o město Přerov, popřál jim mnoho 

úspěchů v osobním i pracovním životě. Sdělil, že se bude těšit na další setkání jak na zastupitelstvu, 

tak v rámci komisí. Popřál všem krásné prožití vánočních svátků. 

 

 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 2. zasedání Zastupitelstva města Přerova konané dne 5. prosince 

2022 ve 20.00 hodin. 

 

 

 

 

V Přerově dne 5. prosince 2022 

 

 

 

                            Ing. Petr Vrána 

primátor statutárního města Přerova 

 

 

             JUDr. Vladimír Lichnovský 

náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Michal Dokládal 

                                                                                      člen Zastupitelstva města Přerova 

 


