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Z Á P I S 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova 

konaného dne 27. února 2023 

 

 

 
PROGRAM: 
 

1. Zahájení, program primátor 

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

 

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

primátor 

3. Majetkoprávní záležitosti  

3.1.1 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 1126 v 
k.ú. Žeravice 

Ing. Dohnal 

3.1.2 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci z 
vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4932/1 v 
k.ú. Přerov  

Ing. Dohnal 

3.1.3 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 v 
k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.1.4 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. 
Přerov, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) 

Ing. Dohnal 

3.1.5 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých 
věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 
a 454, vše v k.ú. Penčice 

Ing. Dohnal 

3.1.6 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci 
ve vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 
2645/1 v k.ú. Přerov   

Ing. Dohnal 

3.1.7 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 
sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ 

Ing. Dohnal 

3.2.1 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice 

Ing. Dohnal 

3.2.3 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
– části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice   

Ing. Dohnal 

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

Ing. Dohnal 

3.2.5 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov – části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  a záměr statutárního 
města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

Ing. Dohnal 

3.2.6 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova 
- pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 
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3.2.7 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem ve 
vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 v 
k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, 
příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – 
kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky  

Ing. Dohnal 

3.3.1 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, 
oba v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.3.2 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Ing. Dohnal 

3.3.3 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 
211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice  

Ing. Dohnal 

3.3.4 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 
Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 
5307/222 ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

Ing. Dohnal 

3.3.5 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. na pozemku 
p.č. 5307/92 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

Ing. Dohnal 

3.3.6 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 
Přerova - pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Ing. Dohnal 

3.3.7 Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 
statutárního města Přerova 

Ing. Dohnal 

3.3.8 Převod id. 1/18 pozemků 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 do vlastnictví statutárního města Přerov 

Ing. Dohnal 

3.4.1 Směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba 
v k.ú. Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov 

Ing. Dohnal 

3.5.1 Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města 
Přerov do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města 
Přerova 

Ing. Dohnal 

3.6.1 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán 
společných zařízení" 

Ing. Dohnal 

3.6.2 Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v 
k.ú. Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního 
ekosystému v Předmostí" 

Ing. Dohnal 

3.6.3 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 
společných zařízení" - schválení aktualizace 

Ing. Dohnal 

3.6.4 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a 
ČOV Čekyně, Penčice - II. etapa v rámci projektu "Kanalizace 
Penčice - 2. etapa" - uzavření dodatku č. 1  

Ing. Dohnal 

3.7.1 Žádost o sepsání splátkového kalendáře Ing. Dohnal 

4. Finanční záležitosti  

4.1 Rozpočtové opatření č. 23 primátor 

4.2 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace primátor 

4.3 Rozpočtové opatření - převody primátor 

4.4 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 včetně dodatku primátor 

4.4.1 Rozpočtové opatření č. 2 – dodatek 2 – materiál na stůl primátor 

4.5 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 
limitu 

primátor 

4.6 Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB) 
 
 
 

primátor 
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5. Rozvojové záležitosti  

5.1 Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP 
Přerov 

Ing. Dohnal 

6. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky  

6.1 Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a 
zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a 
veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a 
zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení 
odborných učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.2 Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – 
Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru 
zadat veřejnou zakázku 

JUDr. Lichnovský 

6.3 Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní 
kola)" - schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) 

Ing. Navrátil 
JUDr. Lichnovský 

6.4 Veřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací 
plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou 
zakázku 

JUDr. Lichnovský 

7. Dotační program C na podporu vrcholového a výkonnostního 
sportu dospělých pro rok 2023 

p. Zácha 

8. Různé  

8.1 Prominutí pohledávky týkající se smluvní pokuty za firmou Auto 
Vinkler, s. r. o. , se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 
28083831, DIČ: CZ28083831 

primátor 

8.2 Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů 
Výboru pro místní části 

primátor 

8.3 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů 
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

primátor 

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

primátor 

9. Závěr zasedání primátor 
 

 

Přítomni:       
 

Předsedající: 

 

Ing. Petr Vrána     primátor 

 

 

Členové Zastupitelstva města:   dle předložených prezenčních listin 

 

 

Omluveni:         
 

 

Host:      PhDr. Jan Závěšický, zástupce firmy ASITIS s.r.o 

      

       

Zapisovatelka:      Iva Kohoutová 
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1.ZAHÁJENÍ, PROGRAM  

 

3. zasedání Zastupitelstva města Přerova zahájil ve 12.00 hodin primátor Ing. Petr Vrána                     

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

a ve smyslu zákona o obcích. 

 

primátor Ing. Petr Vrána 

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

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

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

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

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

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

vztahu k dnes projednávaným věcem – není takový zastupitel. 

 

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

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

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

Konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno.  

 

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 5. prosince 2022 je ověřený a vyložený u 

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

považován za schválený. 

 

Písemné pozvání na dnešní 3. zasedání bylo zasláno všem členům Zastupitelstva města. Zasedání bylo 

řádně svoláno a informace o konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce dne 17.3.2023. Zasedání 

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

 

Informoval, že dnes bylo dohrán do programu „Předlohy“ nový materiál „na stůl“ č. 4.4.1 

„Rozpočtové opatření č. 2 – dodatek 2“. 

 

Sdělil, že z důvodu prezentace, kterou přednese PhDr. Jan Závěšický, zástupce firmy ASITIS s.r.o.,     

k materiálu č. 5.1 „Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP Přerov“, 

navrhuje úpravu programu dnešního 3. zasedání Zastupitelstva města, a to předřadit tento materiál 

(tzn. bod programu č. 5 „Rozvojové záležitosti“) před bod programu č. 2 „Informace o činnosti Rady 

města Přerova od 2. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů“. 

 

Dále informoval o stažení materiálu č. 3.2.2 „ Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního 

města Přerova - části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice“ z důvodu žádosti končící předsedkyně 

místního výboru Penčice paní Štefanové počkat na stanovisko nově zvoleného předsedy místního 

výboru. 

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

zastupitelstva. 

 
Ing. arch. Horký 

Navrhl doplnění programu o bod 6.5 „Informace o postupu projektu rekonstrukce objektu T.G.M. 16 

 
primátor Ing. Petr Vrána 

Zařadili by tento návrh v bodě „Různé“, je připravené pár informací k tomuto bodu. Proto si není jistý, 

jestli to dávat speciálně do programu. Zeptal se p. Horkého, jestli na tom trvá, který potvrdil, že ano. 

 
Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého na doplnění programu o bod 6.5: 27 pro, 8 se zdrželo 
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primátor Ing. Petr Vrána 

Za ověřovatele dnešního zápisu navrhl náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala a zastupitele     

Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D., kteří s tímto souhlasili. 

 

 

65/3/1/2023 Zahájení, schválení programu 3. zasedání, volba ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje upravený program 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 27. února 

2023, 

 

2. schvaluje náměstka primátora Ing. Miloslava Dohnala a Mgr. Přemysla Dvorského, Ph.D.      

za ověřovatele zápisu 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova. 

 

Hlasování o programu a ověřovatelích: 34 pro, 1 se zdržel 

 

 
 

5. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

 

102/3/5/2023 Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Přerova, SECAP 

Přerov 

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, zpravodaj Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje Akční plán pro udržitelnou energii a klima 

města Přerova, SECAP Přerov. 

 

DISKUSE:  

 

PhDr. Jan Závěšický, zástupce firmy ASITIS s.r.o 

Seznámil zastupitele s prezentací zpracování dokumentu „Akční plán pro udržitelnou energii a klima 

města Přerova, SECAP Přerov“. 

 

Ing. arch. Horký 

Byl už přítomen při veřejném představení materiálu zde v Městském domě. Očekává se nutnost zhruba 

2 miliard Kč investicí města za 7 let, z čehož vlastní prostředky budou asi 840 milionů Kč. 

Zeptal se vedení města, zdali a kdy tyto finanční prostředky se zapracují do rozpočtového výhledu. 

 

primátor Ing. Vrána 

Poznamenal, že spousta věcí se již dělá, ať už město má SECAP nebo ne. Týká se to instalace 

fotovoltaických panelů, které se připravují, ať už se to týká zateplování veřejných budov atd., takže 

tyto investice by se stejně dělaly, i kdyby se město nezavázalo k tomuhle. 

Samozřejmě se tím rozpočtově budou zabývat, aby se splnily předložené ukazatele. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

V těchto nákladech jsou započítány veškeré investice tzn. i od těch soukromých subjektů, kde se 

docela těžko dostávají na celkovou částku. Jsou tam např. společnost Veolie a další společnosti, které 

budou investovat k nastolení cíle. 
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Ing. Jüngling 

Poděkovala za prezentaci. Analýza je velmi zevrubná, tuto iniciativu města vítají. Akční kroky jí 

připadají oproti analýze nahodilé, chybí jí tam škálování projektů. Chybí jí tam propagace a podpora 

místních spolků, které by se do finančně nenáročných projektů mohly zapojit, které se zabývají 

snižováním emisí, adaptací nebo mitigací. Uvedla příklad iniciativy „Do práce na kole“, „Bezobalové 

obchody“, „Krajinotvor“, Predmostenzis“, „Naše společná krajina“ apod. 

Zeptala se p. Dohnala, jakým způsobem řídící skupina, která bude ustanovena, osloví zainteresované 

strany, které vyjmenovala, protože i ti mohou přijít s návrhy řešení. Dále má druhou otázku týkající se 

adaptačních opatření. Dočetli se, že jedno z rizik je zemědělské a ekologické sucho, že voda ze 

zimních měsíců spíše odteče, a na jaře se vypaří. Je tam projekt Q5, kde se mluví o polích na území 

Přerova. V této souvislosti se zeptala, zda město hodlá přistoupit k více ekologickému přístupu 

v pachtovních smlouvách, které uzavírá, zda i město plánuje využít modelu např. živá krajina, protože 

to je know-how, které má na území celé ČR už spoustu pilotních projektů.  

Zcela tam chybí problém zabývat se melioracemi, jejich zmapováním, změně jejich využití místo 

odtoku vody k zádrži vody v krajině. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Některé spolky už oslovili, rozpracovávají nějaké společné projekty, které by mohli v rámci tohoto 

projektu realizovat. Teď konkrétní podoby jednotlivých projektů ještě nemohou představit, ale jednají 

se spolky ohledně konkrétních kroků, které by mohly vést k naplnění. 

Dle jeho názoru nemá úplně zásadní problém, že by se zapracovávaly do smluvních podmínek 

hospodaření v rámci environmentálních cílů apod. 

V současné době jednají s agenturou ochrany přírody a krajiny o krocích, které by vedly např. 

k návratu mikroklima v Žebračce, a budou s nimi zpracovávat nějaké projekty, které by navrhly řešení. 

Mikroklima, které ovlivňuje Žebračku, tak samozřejmě ovlivňuje i městské části. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Město Přerov se sice neúčastní akce „Do práce na kole“, nicméně již loni proběhl čtvrtý ročník 

„Přerov jede na kole“. Magistrát tuto akci organizuje v červnu, podporuje a je tam velmi hezká účast. 

 

p. Chromec 

Klub SPD nemá nic proti krokům, které povedou k ochraně přírody a životního prostředí, nicméně 

tento dokument i z logiky věci, jelikož se týká Green Deal apod., tak to nepodpoří. 

 

Ing. Skládal 

Když se podíval do přílohy č. 1 Seznam opatření, která se mají provádět, tak tam vidí diskutabilní 

částky, např. se má provádět studie výstavby větrných elektráren, grantem má být Statutární město 

Přerov, částka na to určená je 500 tisíc Kč. Proto se zeptal, kde by měly být v Přerově umístěny větrné 

elektrárny. Myslí si, že jestli to nejsou vyhozené peníze, když momentálně nejsou peníze na opravy 

chodníků. Umí si představit praktičtější využití finančních prostředků. 

 

 Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Tato otázka má být součástí analýzy. 

 

PhDr. Jan Závěšický, zástupce firmy ASITIS s.r.o 

Doplnil, že je to návrh, je to plán a jedná se o to, aby byl posouzen potenciál jiných opatření. Smyslem 

tohoto opatření je prozkoumat potenciál jiných obnovitelných zdrojů než fotovoltaiky. 

 

p. Svozil 

Doplnil pár poznámek, které plně korespondují se stanoviskem SPD a týká se to hlavně automobilů. 

Nemá nic proti spalovacím motorům, vozidlům na elektrickou energii, nicméně na tuto změnu nejsme 

ještě připraveni. Systém dobíjení baterií někde na ulici není ještě dořešen. Veškeré náklady se zvýší 

např. včetně jízdného v MHD.  
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Zeptal se, proč se touto cestou dávají pouze státy EU, nikoliv další velké země jako USA nebo Čína, 

které mají největší podíl emisí na celém světě. Celá Evropa se díky Green Deal žene do ekonomické 

propasti, proto tomu říka zelené šílenství. Finanční plány na tento projekt jsou ohromné. 

Proto za SPD jsou zatím proti tomuto návrhu. 

 

Ing. arch. Horký 

Je naopak přesvědčený, že se musí pokračovat dopředu mílovými kroky, nebo už se nebude jezdit 

žádnými auty, protože se tu všichni upečou. 

V programovém prohlášení se říká, že rada chce strategicky rozhodovat, tak by bylo fajn mít u všech 

projektů napsáno, jestli jsou nebo nejsou v souladu s tímto strategickým dokumentem. 

 

primátor Ing. Vrána 

Souhlasí s tím, určitě by to měly obsahovat materiály, které budou v budoucnu předkládány, zda jsou 

v souladu se SECAP a zda se to počítá do té částky. 

 

Mgr. Netopilová 

Nepříjemnou věcí je, že tento projekt je spojený s osobou p. Závěšického. Ona je za ekologii. Je pro 

to, aby se plánovalo, aby město bylo nachystané na dotace, aby se tu něco dělo, co bude prospěšné 

všem v oblasti ekologie. Osoba p. Závěšického v ní nebudí vůbec důvěru, protože některé kauzy s ním 

spojené by podle ní měly nabádat vedení města k velké ostražitosti. Informovala, že to nebude 

rozvádět, protože se vše dá najít ve veřejných zdrojích. Zmínila např., že p. Závěšický byl jmenován 

ministrem zahraničí na ředitele českých center v zahraničí a byl potupně odvolán za velmi křiklavých 

a špatných okolností. 

Pevně doufá, že co se týká ekologie, tak představitelé radnice se stanou jakýmisi vzory, začnou chodit 

pěšky, jezdit na kole, nikoliv jen propagačně a budou tímto způsobem motivovat ostatní občany 

k témuž. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Požádal zastupitele, aby se zdržovali osobních útoků. 

 

Mgr. Netopilová 

Ohradila se a sdělila, že politika je věc veřejná. Myslí si, že mluví věcně, jasně a základní zdvořilost ji 

nedovoluje zde mluvit šířeji a do hloubky. Nejde o osobní útoky. 

 

občan p. Kovařík 

Město Přerov je účastníkem tohoto plánu už asi 2 roky a překvapilo ho, že se za tu dobu nic 

nezměnilo. Připomenul, že obnovitelné zdroje využívají již 13 rok. Tarifními opatřeními, kteří 

využívají obnovitelné zdroje, jsou sankcionováni tak, že mají za loňský rok o 27% dražší gigajoule 

než zbytek Přerova. 

Tento program je nadějný, ale opravdu se musí naplňovat. 

 

primátor Ing. Vrána 

Připomenul občanovi, že 2 roky se nic nedělo, protože v červnu 2021 se město Přerov připojilo do 

paktu starostů pro energii a klima. Tento klíčový dokument SECAP nastíňuje, jak město chce těchto 

energetických a klimatických cílů a závazků dosáhnout 

 

Hlasování: 26 pro, 8 proti, 1 nehlasoval 
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2. INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA, INFORMACE Z VÝBORŮ 

 

 

66/3/2/2023 Informace o činnosti Rady města Přerova od  2. zasedání 

Zastupitelstva města, informace z výborů 

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

(5. schůze Rady města Přerova konané dne 9.12.2022, 6. schůze Rady města Přerova konané dne 

19.12.2022, 7. schůze Rady města Přerova konané dne 9.1.2023, 8. schůze Rady města Přerova 

konané dne 23.1.2023, 9. schůze Rady města Přerova konané dne 13.2.2023 a 10. schůze Rady města 

Přerova konané dne 17.2.2023). 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Od posledního zasedání zastupitelstva bylo zveřejněno Programové prohlášení Rady města Přerova. 

V programovém prohlášení mu chybí stanoviska města k nové knihovně, přičemž minulé 

zastupitelstvo schválilo lokalitu, a bavilo se o jakémsi plánu práce, jak mít projekt a potažmo novou 

knihovnu. Proto ho zajímá, jakým směrem se rada hodlá ubírat. 

V souvislosti s parkováním vyčetl v materiálu pouze navýšení parkovacích míst, ale myslí si, že by se 

především měla schválit parkovací politika. Navíc končí plán udržitelné mobility, takže by se mělo 

začít pracovat na novém plánu, respektive na jeho aktualizaci. Proto se zeptal, jestli se na něm pracuje. 

Jsou dokončené velké dopravní stavby s výjimkou dálnice. 

 

p. Zácha – uvolněný radní 

Vyjádřil se ke knihovně. Do programového prohlášení ji nedali vědomě, platí usnesení, které udělala 

pracovní skupina, tzn. budou pokračovat práce v přípravě rozšíření knihovny u současného kina 

Hvězda. Souběžně s tím se velmi intenzivně na vedení města baví, co je nejnutnější investice do 

stávajícího objektu, tak aby se předešlo nějakému havarijnímu stavu. Je to spousta práce od změny 

územního plánu přes výběr projektanta, vytvoření projektů, územní, stavební povolení atd.  Pokud se 

to při rychlosti těchto procesů podaří v tomto volebním období nachystat, tak to bude považovat za 

úspěch. Projekt nezastavili a chtějí v něm pokračovat dál. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Nastává čas zpracovat nový plán udržitelné mobility, protože dopravní síť se změnila, začala se také 

stavět dálnice. Parkování je daleko složitější otázka, na tom musí být politická široká shoda, takže se o 

tom budou bavit. Právě i z tohoto důvodu to do programového prohlášení nedávali, protože na to chtějí 

koncensus nejen v koalici, ale i v opozici. 

 

Doc. JUDr. Dostalík, Ph.D. 

Všiml si, že bude instalován projekt světelných tabulí, QR kódů v městské hromadné dopravě. Vítají 

to, je to výborná věc. Napadlo ho zprovoznit nějakou aplikaci, která by kromě vyhledávání spojů také 

umožnila koupit jízdenku dopředu, jak je to v Olomouci nebo v Plzni. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Aplikace už je funkční, jmenuje se „Cestuj OK“. 

 

Ing. arch. Horký 

Podal podnět Kontrolnímu výboru, aby se zabýval kontrolou plnění usnesení č. 2466/23/8/2022, kdy 

zastupitelstvo města uložilo radě města na každém jednání zastupitelstva informovat zastupitele           
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o postupu projektu rekonstrukce objektu T.G.M. 16. Rada města to zatím nikdy nepředložila. Řekl to 

zde vždy nějaký člen rady, ale rada samotná nikoliv. Už je to rok, co tento úkol není plněn. 

 

primátor Ing. Vrána 

Poděkoval za podnět, ale uvedl to na pravou míru. Pan zastupitel má pravdu, nicméně se těmito věcmi 

zabývají na úrovni porady vedení. Je pravda, že prezentace není jako výstup z rady, je to výstup 

někoho z vedení. Souhlasí s tím, aby to mělo formu, ke které se zavázali, tak se to bude muset 

projednávat na radě města, ale výstup bude totožný. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

 

 
 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

67/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci          

z vlastnictví statutárního města  Přerov –  části pozemku p.č. 1126        

v k.ú. Žeravice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje záměr statutáního města Přerov - úplatný 

převod části pozemku p.č. 1126 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 65 m2 v k.ú. Žeravice               

z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

68/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerov – úplatný převod nemovité věci         

z vlastnictví statutárního města Přerov – části pozemku p.č. 4932/1        

v k.ú. Přerov  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod části pozemku p.č. 4932/1 ost. pl., ost. komunikace o výměře cca 95 m2 v k.ú. Přerov                

z vlastnictví statutárního města Přerov. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 
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69/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6463/5 v k.ú. 

Přerov 

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

převod nemovité věci – pozemku p.č. 6463/5 orná půda o výměře 1654 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví 

společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, do majetku statutárního města 

Přerova. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Požádal, jak už říkal minule, jestli by mohli dostávat i průnik předmětných pozemků s územním 

plánem. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

70/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do 

majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 7143 v k.ú. 

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

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

zákon) 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerova – úplatný převod pozemku p.č. 7143 ostatní 

plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov, z vlastnictví Olomouckého kraje do majetku statutárního 

města Přerova. 

 

2. rozhoduje, že statutární město Přerov nevyužije předkupní právo k pozemku p.č. 7143 ostatní 

plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví Olomouckého kraje. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

71/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí   

z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449, 451 a 454, 

vše v k.ú. Penčice 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 449 trvalý travní porost 

o výměře 68 475 m2, pozemku p.č. 451 ostatní plocha o výměře 2 337 m2 a pozemku p.č. 454 ostatní 

plocha o výměře 3 331 m2, vše v k.ú. Penčice. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 
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72/3/3/2023 Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci ve 

vlastnictví statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 2645/1        

v k.ú. Přerov   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

převod nemovité věci – části pozemku p.č. 2645/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 

114 m2 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova do vlastnictví žadatelů. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

73/3/3/2023 Schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Modernizace systému 

sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávku s 

názvem „Modernizace systému sběru odpadů v Přerově – II. etapa“ dle důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Skládal 

Navázal na minulé jednání zastupitelstva, kdy pozval p. primátora na prohlídku sídliště Trávník, na 

schůzku přišel p. náměstek Navrátil. S p. Navrátilem se shodli na tom, že např. v ulici Budovatelů jsou 

kontejnery nevhodně umístěné, kdy jim při otevírání brání obrubník, u kterého je kontejner umístěn. 

Dále tyto kontejnery zabírají již tak vzácných několik parkovacích míst, pořízením dalších kontejnerů 

se situace na sídlištích pouze zhorší, pokud nejsou připravené rekonstrukce kontejnerového stání. 

Zeptal se za zastupitelský klub SPD, zda je již naplánováno, kde budou nové kontejnery umístěny tak, 

aby bylo možné využít jejich výhody, kvůli kterým se pořizují. Toto zdůvodnění bude mít vliv na 

jejich hlasování. Pokud zjistí, že za dobu používání nových kontejnerů město nedokázalo najít vhodné 

místo pro jejich umístění, tak nepodpoří nákup nových kontejnerů. 

Nechtějí, aby pořízením dalších kontejnerů se přišlo o další parkovací místa na sídlištích. Pořízením a 

umístěním nových kontejnerů na sídliště se setkalo s vlnou nevole občanů. 

Připravil si malou prezentaci o nevhodném umístění kontejnerů. 

 

primátor Ing. Vrána 

Souhlasí s p. zastupitelem, že pokud se kontejner ovládá nožním ovládáním a brání tomu obrubník, tak 

je to problém, který by se měl řešit. 

 

Ing. Jüngling 

Zeptala se na přístupnost a bezbariérovost a jakou variantu pro handicapované město má. Dále se 

zeptala, kdy se začne s budováním nových zálivů pro tyto kontejnery, kdy to skončí, aby všechny 

lokality byly opravdu přístupné. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Co se týká stanovišť, tak musí samozřejmě zachovat stávající provoz, tzn. rozmisťují se kontejnery i 

tam, kde jsou zachovány i stávající kontejnery. Postupně dochází k úpravě jednotlivých stanovišť. Po 

pořízení dalších nádob teprve budou schopni říct, pokud budou úspěšní i z dotačního pohledu, tak 

jakým způsobem a v jakém harmonogramu budou tyto kontejnery umisťovat. 
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Co se týká parkování, tak tyto nádoby jsou prakticky 3x větší než stávající. V konečném důsledku 

bude potřeba menší počet kontejnerů, které nebudou bránit na stávajících stanovištích, a tím by mělo 

dojít ke zlepšení parkování. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Doporučil zastupitelům i občanům si nainstalovat do mobilních telefonů aplikaci „Mobilní rozhlas“, 

která je právě perfektní při řešení takovýchto problémů. 

 

Ing. Měřínský 

Plán náhrady starých kontejnerů za nové už běží nějaký rok a půl. V první fázi to byly kontejnery na 

separovaný odpad, v letošním roce bude pokračovat náhrada i kontejnerů, které jsou na směsný 

komunální odpad. Počítají, že cca 150 nových kontejnerů bude nahrazeno těmi starými. V 1/3 města 

nebude náhrada starých kontejnerů novými, takže bude obsluhována starými svozovými vozidly.  

Špatně umístěný kontejner, který nejde ovládat kvůli zabránění obrubníku, by mohl vyřešit jeden 

telefon, a nemuselo by se to řešit na zastupitelstvu. Pokud občan má problém, tak samozřejmě může 

zavolat do technických služeb, aby se problém vyřešil. 

 

Ing. Skládal 

Problém je hlavně v umístění kontejnerů na úkor parkovacích míst. Stanoviště pro nové kontejnery 

měly být udělány chronologicky obráceně. Nejdříve mělo být řešeno umístění, a teprve potom se měly 

kontejnery pořídit. 

Zeptal se, zda by mohli dostat finanční rozvahu, jakou úsporu technickým službám, respektive městu 

pořízení nových kontejnerů přineslo. 

 

Mgr. Krejčí 

Zeptal se, zda jsou v Přerově místa, kde není možné umístit nové kontejnery, jestli se v budoucnu 

počítá s tím, že tam budou stávající kontejnery zachovány. 

 

občan – Ing. Střelec – ředitel TSMPr s.r.o. 

Doplnil informace týkající se technických rozměrů kontejnerů, průběh jejich stávajících rozmístění a 

stručně zopakoval, co již bylo řečeno jednatelem společnosti TSMPr s.r.o. Ing. Měřínským. 

Kontejnery nejsou umisťovány bez rozmyslu a pravidelně s městem jednají, kde je umístit. 

Ve městě jsou taková místa, kde se nedostanou ani se stávajícími svozovými vozidly, proto technické 

služby mají jedno a budou pořizovat další malé svozové vozidlo. Do takovýchto míst se nedostanou i 

proto, že řidiči nerespektují zákaz stání či zastavení. 

Pro zajímavost je informoval, že před třemi měsíci byli v technických službách zástupci pražských 

služeb, aby se v Přerově inspirovali, protože Praha bude pořizovat tento systém, který je optimalizací 

svozu. 

Sdělil, že není to tak, že by se snížila ekonomika provozu. 

 

Hlasování: 24 pro, 6 proti, 5 se zdrželo 

 

74/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod nemovité věci z majetku 

statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 5734/23, ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v k.ú. 

Přerov do majetku vlastníků jednotek dle jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu 

č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 příslušného k části obce Přerov I-Město, stojícího na pozemku p.č. 

5736/1 v k.ú. Přerov, a to následovně: 

vlastník bytové jednotky č. 2464/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/2, podíl na společných částech domu id 33/785 
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vlastník bytové jednotky č. 2464/3, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/4, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2464/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2464/6, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2465/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/2, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/3, podíl na společných částech domu id 481/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2465/4, podíl na společných částech domu id 481/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2465/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2465/6, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/1, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/2, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2466/3, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/4, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2466/5, podíl na společných částech domu id 163/3925 

vlastník bytové jednotky č. 2466/6, podíl na společných částech domu id 97/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2467/1, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/2, podíl na společných částech domu id 104/2355 

vlastník bytové jednotky č. 2467/3, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/4, podíl na společných částech domu id 489/11775 

vlastník bytové jednotky č. 2467/5, podíl na společných částech domu id 33/785 

vlastník bytové jednotky č. 2467/6, podíl na společných částech domu id 163/3925 

 

za kupní cenu ve výši 1600,- Kč/m2 bez DPH - cena v místě a čase obvyklá a uzavření smlouvy o 

právu provést stavbu a o budoucí kupní smlouvě mezi statutárním městem Přerov (jako budoucím 

prodávajícím), Společenstvím vlastníků jednotek domu čp. 2464, 2465, 2466 a 2467, Jižní čtvrť I/9, 

10, 11, 12 v Přerově, se sídlem Jižní čtvrť I 2464/9, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 28656334 

(jako stavebníkem) a vlastníky bytových jednotek č. 2464/1, č. 2464/2, č. 2464/3, p.č. 2464/4, č. 

2464/5, č. 2464/6, č. 2465/1, č. 2465/2, č. 2465/3, č. 2465/4, č. 2465/5, č. 2465/6, č. 2466/1, p.č. 

2466/2, č. 2466/3, č. 2466/4, č. 2466/5, č.2466/6, č. 2467/1, č. 2467/2, 2467/3, č. 2467/4, č. 2467/5, 

p.č. 2467/6, v budově č.p. 2464, 2465, 2466 a 2467 bytový dům příslušné k části obce Přerov I - 

Město (jako budoucími kupujícími).  

Kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby, kdy nejpozději do 12 měsíců od dokončení doručí 

budoucí kupující geometrický plán na oddělení převáděných částí pozemku p.č. 5734/23 v k.ú. Přerov 

a vyzve budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva pak bude uzavřena 

nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy tak budoucí kupující učiní. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

3.2.2/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

části pozemku p.č. 499 v k.ú. Penčice 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 499 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 253-37/2022 označené jako pozemek p.č. 499/2 ostatní plocha o 

výměře 8 m2 v k.ú. Penčice z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů *** 

a ***, bytem *** za kupní cenu ve výši 8.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není 

předmětem DPH. 

 

Materiál byl stažen z projednání – viz úvod. 
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75/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 220 v k.ú. Penčice   

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 220 ostatní 

plocha, dle geometrického plánu č. 249-34/2021 označené jako díl "b" o výměře 250 m2 v k.ú. Penčice 

z vlastnictví statutárního města Přerova do společného jmění manželů V*** a Z***S***, bytem *** 

za kupní cenu ve výši 100.000,- Kč - cena v místě a čase obvyklá. Dodání pozemku není předmětem 

DPH.  

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

76/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – 

části pozemku p.č. 4929/1 v k.ú. Přerov 

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

budoucí kupní uzavřené dne 3.3.2022 mezi statutárním městem Přerov, jako budoucím prodávajícím a 

manželi J*** N***, *** a *** J*** N***, bytem *** jako budoucími kupujícími ve znění dle přílohy 

č. 1.  

 

DISKUSE:  

 

Ing. Hrabina 

Už na zasedání, kdy se k tomuto schvalovala budoucí kupní smlouva, se k tomu vyjadřoval. Jedná se o 

schodiště do chodníku, tenkrát se ptal, jestli je to ošetřeno Svazem tělesně postižených, bylo mu 

řečeno, že průchozí šířka je dostatečná. Schodiště se má ještě rozšířit, proto mu zde chybí vyjádření 

nějakého konzultanta Národního institutu pro integraci osob ČR, který dává vyjádření k takovýmto 

věcem. Z jeho pohledu by ta schodiště měla z chodníku spíše zmizet, než by se měla ještě rozšiřovat. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Z přiložených snímků je patrné, že průchozí část je tam bez problémů dostatečná. Toto samozřejmě 

hlídá i stavební úřad. 

 

primátor Ing. Vrána 

Z jeho laického pohledu si myslí, že je tam minimálně 1,5 m prostor, takže invalidní vozík tam 

projede. 

 

Ing. arch. Horký 

Myslí si, že tam vozíčkář v klidu neprojede, vzhledem ke stavu chodníku a navazující sjezdy. Ulice 

Jateční celkově potřebuje nový koncept, bavili se, že by to mohla být do budoucna jednosměrka. 

V rámci participativního rozpočtu zde byl požadavek na zklidnění této ulice. 

Na toto schodiště se opět dívá jako na součást veřejného prostoru. V souvislosti s rekonstrukcí ulice 

bude jednodušší, když pozemek pod schodištěm zůstane ve vlastnictví města. Navíc toto nové 

schodiště nesplňuje normu, protože všechny stupně by měly být stejně vysoké, ale to by mělo trápit 

hlavně vlastníka nemovitosti. 

Takže za klub SpP budou hlasovat proti tomuto dodatku. 

 

primátor Ing. Vrána 

Sdělil, že ulicí Jateční se zabývají. 
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Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Ve spolupráci s architektkou města řeší revitalizaci ulice Jateční, kdy zastupitelé o tom budou 

informováni. 

 

 

Hlasování: 27 pro, 5 proti, 3 se zdrželi 

 

77/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – 

části pozemku p.č. 75/1 v k.ú. Lýsky  a záměr statutárního města 

Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 v k.ú. Lýsky 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. neschvaluje záměr statutárního města Přerov - úplatný převod pozemku p.č. 413 ost. pl., ost. 

komunikace o výměře 216 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví statutárního města Přerov.  

 

2. schvaluje úplatný převod části pozemku p.č. 75/1 označeného dle geometrického plánu č. 

301-69/2022 jako pozemek p.č. 75/21 zahrada o výměře 233 m2 v k.ú. Lýsky z vlastnictví 

statutárního města Přerov do vlastnictví P*** V*** za kupní cenu v místě a čase obvyklou ve 

výši 116.500,- Kč. Dodání pozemku není předmětem DPH.  

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Protože zde chybí stanovisko místního výboru Lýsky, tak o tom SpP nemůže hlasovat. Navíc zde 

nevidí stanovisko majetkové komise. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Je to z důvodu toho, že místní výbory v tu dobu neexistovaly. Komunikovali to s dočasně zastupujícím 

i s místními občany, kteří v té lokalitě s uvedeným záměrem měli problém. Našli kompromisní řešení 

a toto je výsledek kompromisního řešení napříč. 

 

primátor Ing. Vrána 

Je zde vyjádření koordinační skupiny, které je ve shodě s návrhem na usnesení. 

 

Ing. Hrabina 

Upozornil, že p. *** má bydliště na Bratrské 34, takže také bude hlasovat proti. 

 

 

Hlasování: 22 pro, 10 proti, 3 se zdrželi 

 

 

78/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - 

pozemku p.č. 2657/8 v k.ú. Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 2657/8 zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 263 m2 v k.ú. Přerov z majetku statutárního města Přerova do vlastnictví 

Tenisového klubu Přerov, spolek, se sídlem U Tenisu 3250/16, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,         
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IČ: 14617200, za kupní cenu v čase a místě obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem ve výši 

223.540,- Kč. Převod pozemku není předmětem DPH. 

 

Hlasování: 22 pro, 8 proti, 5 se zdrželo 

 

 

79/3/3/2023 Vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem                    

ve vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 6868/211 v 

k.ú. Přerov, jehož součástí je budova – jiná stavba č.p. 3654, příslušná 

k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky 

pro elektrifikaci stavby a kanalizační přípojky  

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí – pozemku p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a 

nádvoří) o výměře 53 m2 v k.ú. Přerov, jehož součástí je budova - jiná stavba č.p. 3654, 

příslušná k části obce Přerov I-Město, a jeho příslušenství – kabelové přípojky pro 

elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, která se nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) a p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov a 

kanalizační přípojky o délce cca 24 m, která se nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní 

plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a 

nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v k.ú. Přerov, z vlastnictví 

statutárního města Přerova jako prodávajícího do vlastnictví společnosti Technické služby 

města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-Město, 750 02 

Přerov, jako kupujícího za celkovou kupní cenu ve výši 2.615.000,- Kč, s tím, že na úhradu 

části kupní ceny ve výši 1.274.500,- Kč se započítává pohledávka kupujícího za prodávajícím 

ve výši 1.274.500,- Kč, rovnající se polovině hodnoty budovy – jiné stavby č.p. 3654, 

příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 6868/211 v k.ú. Přerov 

včetně příslušenství – kabelové přípojky pro elektrifikaci stavby o délce cca 60 m, která se 

nachází na pozemcích p.č. 1019/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a p.č. 6868/162 

(ostatní plocha – dráha), oba k.ú. Přerov a kanalizační přípojky o délce cca 24 m, která se 

nachází na pozemcích p.č. 6868/83 (ostatní plocha – dráha), p.č. 6868/162 (ostatní plocha – 

dráha), p.č. 6868/211 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.č. 6868/213 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace), vše v k.ú. Přerov, která vznikla na základě ust. § 1255 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zánikem práva stavby 

zřízeného dle ust. § 1240 a násl. občanského zákoníku, které bylo zapsáno v katastru 

nemovitostí k tíži pozemku p.č. 6868/162 (ostatní plocha – dráha) v k.ú. Přerov ve prospěch 

kupujícího s účelem: stavba pro dopravu a které zaniklo dnem 22.6.2022 uplynutím doby, na 

kterou bylo zřízeno a část kupní ceny ve výši 1.340.500,- Kč se jako pohledávka prodávajícího 

za kupujícím započítává na úhradu dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu 

společnosti Technické služby města Přerova, s.r.o. mimo její základní kapitál ze strany 

statutárního města Přerova jako jediného společníka této společnosti dle bodu 2. usnesení. 

 

2. schvaluje poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o., IČ 27841090, se sídlem Na Hrázi 3165/17, Přerov I-

Město, 750 02 Přerov, mimo její základní kapitál ze strany statutárního města Přerova jako 

jediného společníka této společnosti ve výši 1.340.500,- Kč, s tím, že na úhradu dobrovolného 

peněžitého příplatku do vlastního kapitálu společnosti se započte pohledávka statutárního 

města Přerova za společností Technické služby města Přerova, s.r.o. ve výši 1.341.000,- Kč, 

rovnající se části kupní ceny za převod nemovitých věcí dle bodu 1. usnesení  
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a uzavření kupní smlouvy a smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

mezi statutárním městem Přerov jako prodávajícím a společníkem, který poskytuje společnosti 

Technické služby města Přerova, s.r.o. dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního kapitálu 

společnosti mimo její základní kapitál, na straně jedné a společností Technické služby města 

Přerova, s.r.o. jako kupujícím a společností, která dobrovolný peněžitý příplatek statutárního 

města Přerova jako společníka do vlastního kapitálu společnosti mimo její základní kapitál 

přijímá, na straně druhé. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

80/3/3/2023 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města 

Přerova - pozemku p.č. 6050/239 a části pozemku p.č. 6050/298, oba v 

k.ú. Přerov 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

pozemku p.č. 6050/239 ost. plocha o výměře 708 m2 a části pozemku p.č. 6050/298 ost. 

plocha, dle geometrického plánu č. 7441-18/2022 označené jako pozemek p.č. 6050/318 ost. 

plocha o výměře 51 m2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví společnosti UCED Přerov s.r.o., se 

sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 08670714, za dohodnutou kupní cenu 

ve výši 304.000,- Kč. Dodání předmětu převodu je osvobozeno od DPH. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků na bank. účtech 

579 574,2 * + 304,0 579 878,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR  ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet po 

úpravě 

3639 530 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 299,3 * + 304,0 2 603,3 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Materiál prošel Finančním výborem, který ho doporučil ke schválení. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 
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81/3/3/2023 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – části pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Újezdec u Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 884/1 

ostatní plocha v k.ú. Újezdec u Přerova, dle geometrického plánu č. 756-81/2021 ze dne 26.7.2021 

označené novým parcelním číslem 884/6 o výměře 82 m2 v k.ú. Újezdec u Přerova z majetku 

Olomouckého kraje, IČ: 60609460, se sídlem Olomouc, Jeremenkova 1191/40a do majetku 

statutárního města Přerova. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

82/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích p.č. 211, p.č. 264/1, 

p.č. 264/2, p.č. 499 a p.č. 500 vše v k.ú. Penčice  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje úplatný převod kabelového vedení veřejného osvětlení včetně sloupů (SO 402 

Rozvody VO), vybudovaného na částech pozemků p.č. 211, p.č. 264/1, p.č. 264/2, p.č. 499 a 

p.č. 500 vše v k.ú. Penčice ze spoluvlastnictví stavebníků pana L*** K***, bytem ***, pana 

P*** V***, bytem *** a paní M*** J***, bytem *** do majetku statutárního města Přerova, 

za dohodnutou kupní cenu 3.000,- Kč. 

Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě mezi panem L*** K***, bytem 

***, panem P*** V***, bytem *** a paní M*** J***, bytem *** (jako budoucími 

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

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

doklad o splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby 

(SO 402 Rozvody VO) a zaměření skutečného provedení stavby, nejpozději však do 5 let od 

uzavření budoucí kupní smlouvy.  

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet          

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

579 878,2 * + 3,0 579 881,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet              

po úpravě 

3631 530  Veřejné osvětlení 0,0 + 3,0 3,0 
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DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finančním výborem doporučil tento materiál ke schválení. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

83/3/3/2023 Bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města 

Přerova – pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha a pozemku p.č. 5307/222 

ostatní plocha, oba v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje bezúplatný převod nemovitých věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 1885/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2 

a pozemku p.č. 5307/222 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 58 m2, oba v k.ú. Přerov z 

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

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, a to za podmínky, že se smluvní strany 

výslovně dohodly, že nabyvatel jako povinný současně zřizuje v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 

Sb., k zajištění účelu převodu, ve prospěch převodce jako oprávněného k převáděnému majetku věcné 

právo, spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej 

zástavním právem nebo věcným břemenem, a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu 

vlastnického práva pro nabyvatele dle smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele 

jako povinného se zřizuje jako věcné právo. Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném 

rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem pro účely zřízení, provozu a údržby sítě technického 

vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho 

stavbě. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

84/3/3/2023 Bezúplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města 

Přerova – stavby Přerov I-Město, č.p. 830, obč. vyb. na pozemku p.č. 

5307/92 v k.ú. Přerov a zřízení věcného práva 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

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

statutárního města Přerova - stavby Přerov I - Město, č.p. 830, obč. vyb., stavba stojí na pozemku p.č. 

5307/92 v k. ú. Přerov, z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město a zřízení věcného práva, 

a to za těchto podmínek: 

 

1. Nabyvatel se zavazuje, že převáděný majetek nebude využívat k hospodářské činnosti ve 

smyslu komerční či jiné výdělečné činnosti, nebude jej pronajímat ani jej nepřenechá do 

pachtu, ani takové nakládání nestrpí. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let ode dne 

provedení vkladu vlastnického práva k převáděnému majetku pro nabyvatele dle této smlouvy 

do katastru nemovitostí.  
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2. Smluvní strany se dohodly, že porušením podmínky stanovené v odst. 1 tohoto Článku je stav, 

kdy výsledkem níže uvedeného výpočtu bude hodnota vyšší než „20“ (%). Výpočet skutečné 

míry hospodářského využití příslušné nemovitosti v daném kalendářním roce bude založen na 

poměru plochy zaujímající hospodářskou činnost k celkově využitelné ploše převáděného 

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

vzorce:  

 

Suma [A1; A365/366] 

------------------------- *100 ≤ 20% 

B * C 

 

kde údaje ve vzorci znamenají: 

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

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

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

B     celková využitelná plocha nemovitosti (v m2) 

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

roce)  

 

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

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

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

4. Bude-li nabyvatel převáděný majetek využívat k hospodářské činnosti ve smyslu komerční či 

jiné výdělečné činnosti anebo bude-li převáděný majetek nabyvatelem pronajímán či 

přenechán do pachtu, nebo bude takové nakládání nabyvatelem trpěno, zaplatí nabyvatel 

převodci smluvní pokutu ve výši 1.650.000,- Kč.  

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

odst. 1 tohoto článku. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli 

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

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

smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.  

6. Úhradu smluvní pokuty dle odst. 4 tohoto článku provede nabyvatel ve lhůtě 15 kalendářních 

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

7. Převodce je oprávněn provést kontrolu, zda jsou závazky nabyvatele z této smlouvy 

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

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

 

V případě porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to 

ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva převodce k zaplacení 

smluvní pokuty. Smluvní pokutu dle tohoto odstavce lze uložit i opakovaně.   

 

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

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

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

nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a nezatížit jej zástavním právem nebo věcným 

břemenem, a to po dobu 10 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva pro nabyvatele dle této 

smlouvy do katastru nemovitostí. Tato povinnost nabyvatele jako povinného se zřizuje jako věcné 

právo. Nabyvatel je oprávněn převáděný majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným 

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

popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 



21 

 

 

85/3/3/2023 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova 

- pozemku p.č. 313/6 v k.ú. Újezdec u Přerova 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje úplatný převod nemovité věcí do majetku 

statutárního města Přerova - pozemku p.č. 313/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1158 m2 v k.ú. 

Újezdec u Přerova z vlastnictví ČR, s příslušností hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město za cenu 460.000,- Kč. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Jelikož je to veřejná zeleň, tak se zeptal, kdo tento pozemek udržuje, kdo platí za sečení trávy, jestli se 

to pak bude Úřadu pro zastupování státu účtovat. 

 

Ing. Vrána-  primátor 

Bude zaslána písemná odpověď. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

86/3/3/2023 Převod id. ⅔ pozemku p.č. 507/2 v k.ú. Přerov do vlastnictví 

statutárního města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje účast statutárního města Přerova ve vyhlášené veřejné dražbě nařízené usnesením – 

dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Prachatice – soudním exekutorem       

Mgr. Kamilem Košinou dne 06.02.2023 pod č.j. 040 EX 2210/06-147 a za podmínek v ní 

uvedených, jejímž předmětem je dražba spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 

ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov. Dražba se bude konat 

dne 21.03.2023 prostřednictvím elektronického portálu dražeb. 

 

2. schvaluje nabytí nemovité věci – spoluvlastnického podílu id. ⅔ na pozemku p.č. 507/2 

ostatní plocha, ostatní dopravní plocha o výměře 76 m2 v k.ú. Přerov statutárním městem 

Přerovem příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení. 

3. svěřuje Radě města Přerova pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění, rozhodnout o maximální výši podání, která může být 

statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení učiněna. 

 

4. pověřuje Bc. Alexandra Salabu, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 

Magistrátu města Přerova, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné elektronické 

dražbě dle bodu 1. usnesení a ke všem činnostem a právním jednáním s tím spojeným. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 
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87/3/3/2023 Převod id. 1/18 pozemků 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 do vlastnictví statutárního města Přerov 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje účast statutárního města Přerova ve vyhlášené veřejné dražbě nařízené usnesením – 

dražební vyhláškou vydanou Exekutorským úřadem Teplice – soudním exekutorem Mgr. 

Martinem Svobodou dne 14.02.2023 pod č.j. 110 Ex 3908/11-2451 a za podmínek v ní 

uvedených, jejímž předmětem je dražba spoluvlastnického podílu id. 1/18 na pozemcích 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. Dražba se 

bude konat dne 28.03.2023 v sídle Exekutorského úřadu Teplice. 

 

2. schvaluje nabytí nemovitých věcí – spoluvlastnického podílu id. 1/18 na pozemcích 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 statutárním 

městem Přerovem příklepem ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení. 

 

3. svěřuje Radě města Přerova pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění, rozhodnout o maximální výši podání, která může být 

statutárním městem Přerov ve veřejné dražbě dle bodu 1. usnesení učiněna. 

 

4. pověřuje Bc. Alexandra Salabu, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb 

Magistrátu města Přerova, zastupováním statutárního města Přerova při veřejné dražbě dle 

bodu 1. usnesení a ke všem činnostem a právním jednáním s tím spojeným. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

88/3/3/2023 Směna nemovitých věcí – části pozemků p.č. 4954 a p.č. 5005 oba v k.ú. 

Přerov za část pozemku p.č. 347 v k.ú. Přerov 

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

4954 ost. plocha označeného dle geometrického plánu č. 7516-60/2021 jako díl ʺcʺ o výměře 22 m2 a 

části pozemku p.č. 5005 ost. plocha označeného dle geometrického plánu 7516-60/2021 jako díl ʺdʺ o 

výměře 41 m2, oba v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova, za část pozemku p.č. 347 

zahrada označeného dle geometrického plánu č. 7516-60/2021 jako díl ʺaʺ o výměře 7 m2 v k.ú. Přerov 

ve vlastnictví pana M*** P***, bytem ***, Přerov-Předmostí, s doplatkem rozdílu cen směňovaných 

pozemků ve výši 94.080,- Kč ve prospěch statutárního města Přerova.  
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DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Chtěl by se ubezpečit, že pozemky, které se mají prodávat, nebudou ani z části pod budovaným 

chodníkem a cyklostezkou. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Odpověděl, že pozemky nejsou v konfliktu s budovanou cyklostezkou. 

 

 

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel 

 

 

89/3/3/2023 Bezúplatný převod movité věci z vlastnictví statutárního města Přerov 

do vlastnictví Kulturních a informačních služeb města Přerova 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření darovací smlouvy na movitou věc -  

Digitální procesor pro kina Dolby CP950, inv. č. 513-00000922 v pořizovací hodnotě 178.596,- Kč 

situovanou v objektu kino Hvězda mezi statutárním městem Přerov jako dárcem a příspěvkovou 

organizací Kulturní a informační služby města Přerova, se sídlem Přerov I-Město, nám. T.G.Masaryka 

8, IČ 45180512 jako obdarovaným. Ujednáním darovací smlouvy bude stanovení výše podpory 

malého rozsahu (de minimis). 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

90/3/3/2023 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Věžky u Přerova - "Plán 

společných zařízení" 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení Komplexní pozemkové úpravy v 

k.ú. Věžky u Přerova - "Plán společných zařízení" dle příloh. 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Chtěl by apelovat na to, aby se možná vedení města zamyslelo nad tím, zdali nemá být součástí týmu i 

krajinářský architekt, protože to bezprostředně souvisí s okolím města a s právě schváleným 

SECAPem, a s tím, jak zemědělská krajina bude ovlivňovat pohodu života ve městě. Takže nejenom 

územní vyjádření, že je to ve funkční ploše pro zemědělství, ale i trošku krajinářský přesah, zdali tato 

navržená opatření a společná zařízení jsou vhodná nebo nikoliv, aby město hrálo trochu aktivnější roli 

nejenom ve Věžkách nebo v Lověšicích, ale všude, kde budou tyto komplexní pozemkové úpravy po 

dokončení nebo spolu s dokončováním dálnice probíhat. 

Dává mu smysl, alespoň externí zapojení krajinářského architekta do tohoto procesu. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 nehlasoval 
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91/3/3/2023 Vzdání se práva náhrady škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. 

Přerov v souvislosti s realizací akce "Revitalizace vodního ekosystému 

v Předmostí" 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva náhrady 

škody vzniklé na pozemku p.č. 6492/2 v k.ú. Přerov v rámci realizace projektu "Revitalizace vodního 

ekosystému v Předmostí" mezi statutárním městem Přerov, jako vlastníkem pozemku p.č. 6492/2         

v k.ú. Přerov a ČR - Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, se sídlem Praha, 

Kaplanova 1931/1, IČ: 629 335 91 ve znění dle přílohy č. 1. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

92/3/3/2023 Komplexní pozemková úprava v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán 

společných zařízení" - schválení aktualizace 

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v rámci řízení o Komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Lověšice u Přerova - "Plán společných zařízení" aktualizovaný, dle přílohy. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

93/3/3/2023 Dohoda o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV 

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

2. etapa" - uzavření dodatku č. 1  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 

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

2. etapa" uzavřené dne 8.9.2022 mezi společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a.s., se 

sídlem Šířava 482/21, Přerov I- Město, 75002, IČ: 47674521 a statutárním městem Přerov, ve 

znění dle přílohy č. 1. 

 

2. schvaluje následující úpravy rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet             

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

581 813,2 *  + 10 000,0 591 813,2 

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

opatření 

rozpočet                          

po úpravě 

2399 210  Akce nad 500 tis. Kč (č. 2100741 

 – Kanalizace Penčice (spolufinancování)) 

25 000,0 + 10 000,0 35 000,0 

 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

p. Zácha – uvolněný radní 

Nahlásil potencionální střet zájmů, i když to tak necítí a pro materiál bude hlasovat. Informoval, že 

koncem minulého týdne byla žádost podána na fond, a do třech měsíců se bude vědět, zdali společnost 

VaK  Přerov a.s. bude úspěšná při žádání dotačních prostředků. Odhadovaná výše dotačních 

prostředků je v přiloženém materiálu, stavba je vysoutěžená, společnost má vybraného dodavatele. 

 

Ing. arch. Horký 

V materiálu je uvedeno, že předkládaná dotace je 47,81 milionu Kč, ale zároveň by výše dotace měla 

činit 65, 2 milionu Kč. Proto se zeptal, které z těchto dvou čísel platí. 

 

Ing. Mazochová 

Výše dotace je 50%, cena vysoutěžená už byla jiná než předpokládaná, tak by měla platit ta vyšší 

dotace. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

94/3/3/2023 Žádost o sepsání splátkového kalendáře 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem 

jako věřitelem a P*** K***, nájemcem bytové jednotky č. *** v objektu k bydlení č.p. ***, 

příslušném k části obce Přerov I – Město, na pozemku p.č. *** v k.ú. Přerov (***) jako dlužníkem.  

 

DISKUSE:  

 

Ing. Jüngling 

Myslí si, že by se mohlo přihlédnout na to, že paní v minulosti splatila dva splátkové kalendáře, až u 

toho třetího měla problém. Nejvyšší část dluhu je z vystěhování z bytu, ale ne, že by neplatila nájem a 

zálohy. Za jejich klub splátkový kalendář dává větší smysl než vymáhání právní cestou. 

Navrhují tedy přistoupit na mírnější variantu, a to splátkový kalendář klidně s možností navýšení 

částky pokud bude paní v lepší finanční situaci. V kontextu s tímto dala bod č. 8.1, kde je návrh na 

prominutí pokuty soukromé společnosti Auto Vinkler ve výši 47 tisíc Kč. 

Proto navrhla protinávrh: ZM pro projednání schvaluje dohodu mezi příslušnými stranami 

s možností navýšení částky pokud bude nájemce v dobré finanční situaci. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Samozřejmě vždy s nájemci jednají. Je to o tom, zda nájemce komunikuje či nikoliv. Pokud by bylo 

takto usnesení, tak musí být řečena konkrétní splátka, protože podle doby splátkového kalendáře je 

svěřená kompetence zastupitelstvu nebo radě města. Budou dále jednat. Mohou neschválit těch 99 

měsíců s tím, že dál s těmito nájemci pracují a jednají o možnostech.  
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primátor Ing. Vrána 

Tyto majetkové záležitosti jsou poměrně komplikované. Pokud chtějí navrhovat protinávrh, tak nabízí 

spolupráci úředníků a pana náměstka před jednáním zastupitelstva, aby se to zde netvořilo přímo „na 

koleně“. Pochopitelně mohou dávat jakýkoliv protinávrh, toto byla nabídka např. pro příště. 

 

MUDR. Mgr. Kocourek, MBA 

Jedná se o další materiál, který byl projednán ve Finančním výboru, který jednomyslně, tedy včetně 

zástupce z klubu Piráti, doporučil tento materiál ke schválení v původním znění, tzn. že zastupitelstvo 

neschvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako věřitelem a ***. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se, zda navržený protinávrh je vůbec hlasovatelný. Dle jeho názoru se zastupitelstvo pouze 

vyjadřuje k tomu, zda souhlasí s návrhem p. ***, který dala. Není si jistý, jestli by mohli schválit něco, 

co není součástí její žádosti. Myslí si, že by návrh na usnesení měl spíše znít, že by zastupitelstvo mělo 

dále jednat než schválit něco jiného. Z materiálu vyplývá, že i když zastupitelstvo s navrženým 

usnesením nebude souhlasit, tak se může dál jednat o nějakém jiném návrhu. 

 

Ing. Jüngling – faktická 

Upravila svůj protinávrh: ZM schvaluje dohodu mezi statutárním městem Přerovem jako 

věřitelem a ***. 

 

Mgr. Netopilová 

Upozornila, že v materiálu není stanovisko Komise sociální a zdravotní, proto se zeptala předsedy 

komise p. Stoupy, jestli tento materiál měli na jednání a jaké byly k tomu názory. 

 

primátor Ing. Vrána 

Zeptal se p. Stoupy, zda se chce vyjádřit. Odpovědí bylo, že ne. Takže bude zaslána písemná odpověď. 

Není si jistý, zda v době, kdy byla tato záležitost projednávána, jestli již byla komise ustanovena, ale 

požádal, aby to zastupitelé brali jako přechodné období. Spousta záležitostí, které se musely projednat, 

tak komise ještě nebyly ustanoveny, což už by se v budoucnu nemělo opakovat. 

 

Ing. arch. Horký 

Toto mohl říct pan předseda komise. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Jüngling: 7 pro, 8 proti, 20 se zdrželo 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 29 pro, 4 proti, 2 se zdrželi 
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5. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

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

 

 

95/3/4/2023 Rozpočtové opatření č. 23 

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

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

96/3/4/2023 Rozpočtové opatření - převody - akce a projektové dokumentace 

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

 

DISKUSE:   

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil všemi hlasy tento materiál ke schválení. 

 

Ing. Skládal 

V materiálu se má jednat k projektovým dokumentacím mimo jiné k akcím „regenerace sídliště 

Budovatelů – I. etapa“ za částku 665 700,- Kč a „rekonstrukce parkovacích stání ulice Budovatelů“ za 

částku 233 700,- Kč. Požádal o vysvětlení, jak je to konkrétně s těmito projektovými dokumentacemi, 

protože je přesvědčený, že projektová dokumentace na celé sídliště Budovatelů je již zpracována a od 

r. 2015 je dokonce zveřejněna na webu města. Nerozumí tedy, proč se na část tohoto území bude 

zpracovávat nový projekt. Zeptal se, co se podělo s již vypracovaným projektem, jehož cena se počítá 

v řádů statisíců korun, ne-li milionu korun. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

O tomto již mluvil mimo jiné na projednávání rozpočtu města Přerova. Je zpracován program 

regenerace sídliště Budovatelů z r. 2016. Na první etapu je zpracována projektová dokumentace pod 

stavebním povolením. Dále jsou studie. Projekt je z roku 2016, bylo k tomu i veřejné projednávání, 

byla k tomu velká diskuse. Nicméně doba pokročila a je tam velký problém parkování. Právě první 

etapa parkování úplně nezohledňuje. Domluvili se na vedení včetně architektky města, že zkusí 

zpracovat nějaké rozfázování etap, aby se mohlo aspoň část těchto opatření udělat. 

 

Ing. arch. Horký 

Vznesl podnět, aby všechny tyto projekty měly nějaký checklist toho, jestli jsou v souladu se 

schválenými strategiemi nebo nikoliv, což by pomohlo ke strategickému řízení města. 
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primátor Ing. Vrána 

Poděkoval za podnět, kterým se budou zabývat. 

 

Ing. Skládal 

Poděkoval p. Navrátilovi za vysvětlení. Je pravda, že jim to již vysvětlil na sídlišti, kde se potkali. 

Zeptal se, zda pochopil správně, že původní projekt nelze použít z nějakých praktických důvodů. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Řekl, že projekt použijí, minimálně nějaké části. Například z hlediska zasakování, jestli se bude dělat 

nějaké parkoviště, jestli tam jde použít dotace např. na to zasakování. Problémů je tam opravdu hodně, 

nicméně se tím budou podrobně zabývat. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

97/3/4/2023 Rozpočtové opatření - převody 

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

důvodové zprávy. 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení bez připomínek. 

 

Ing. arch. Horký 

Upozornil kolegu zastupitele Hrabinu, který si sčítá náklady na opravu T.G.M. 16, že jsou zde položky 

v zastoupení zadavatele v rámci veřejných zakázek za 360 tisíc Kč, dotační management za 260 tisíc 

Kč plus 10 tisíc Kč za úklid střechy sousedního objektu, v předchozím bylo cca10 milionů Kč na 

nákup patra. 

Zeptal se na opravu chodníku v ulici Čechova, který je ostudně úzký, zdali se v rámci opravy počítá 

s jeho rozšířením. 

 

Ing. Vrána – primátor 

Odpověď bude zaslána písemně. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

98/3/4/2023 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 včetně dodatku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

 

2. schvaluje závazný ukazatel dle důvodové zprávy (ad 2). 
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DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Ing. Hrabina 

Poděkoval p. Horkému a připomenul, že i tato čísla si následně započítá do svého přehledu. 

 

Ing. arch. Horký 

Výkup pozemků pro cyklostezku Dluhonice – Přerov už byl nějakým způsobem mediálně 

komentován, ale nerozumí tomu, proč se to vrací, proč se to nenechá do doby, než bude jasné, jak to 

tam chce Precheza postavit. Předpokládá, pokud je zájem cyklostezku budovat, tak je možná vhodné 

mít peníze na výkup pozemků pod ní. 

 

p. Zácha – uvolněný radní 

Vzhledem k tomu, že město Přerov má načerpány finanční prostředky na etapy, které jsou již 

zrealizovány, a je nutné, aby byly Olomouckému kraji vyúčtovány. Bez realizace cyklostezky 

Dluhonice to nešlo, tak se dohodli na jednání Olomoucký kraj a město Přerov, že se cyklostezka 

vyjme z těchto dvou etap, kde byla součástí, a město Přerov vyúčtuje první, druhou etapu. 

Samozřejmě finanční prostředky, které jsou alokovány v rozpočtu Olomouckého kraje bude město 

načerpávat dál. Pro letošní rok je v rozpočtu Olomouckého kraje celková částka 40 milionů Kč. Chtějí 

doúčtovat etapy, které jsou zrealizovány a hned následně načerpat další finanční prostředky a 

pokračovat jak s výkupem pozemků, přípravě projektových dokumentací a realizací akcí, které se 

týkají kompenzace Dluhonice. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

99/3/4/2023 Rozpočtové opatření č. 2 – dodatek 2 

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

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Tento materiál ukazuje jak „skvěle“ je tato akce připravovaná. Je to největší akce, kterou město chystá 

a je strašně špatně chystaná. Zeptal se, jak je možné, že se něco chystá bez projektové dokumentace, 

že se to dělá na poslední chvíli. Nakupují se přepravní boxy a dělící přepážky na konci roku 

v zakázkách pod 100 tisíc Kč, aby se rychle něco koupilo. Zeptal se, kdo je hlavní manažer projektu. 

Chápe, že je to potřeba podpořit, ale je to dokonalá ilustrace toho, jak je tento projekt řízen. Nemyslí 

projektovou dokumentaci, ale řízení celé investice. 

 

primátor Ing. Vrána 

Nesouhlasí s p. Horkým, protože rekonstrukce, která v objektu proběhne, tak zůstane zachována. 

Pokud tam byly nevyhovující plynová a elektrická instalace, tak až město tyto prostory opustí a vrátí 

se tam třeba galerie, jak je plánováno, že provoz galerie se přeruší na 3 roky, nebo se najdou jiné 

prostory, tak komfort tam zůstane pro dalšího uživatele. Rekonstrukce by tam asi i tak musela 

proběhnout. 

Uznává, že tempo celého projektu je rychlé, ale toto vše je zapříčiněno, že město chce získat dotaci na 

brownfield, která může být ve výši až 100% uznatelných nákladů na energetická opatření. Odhaduje, 

že se to pohybuje mezi 60 až 100 miliony Kč. 
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JUDr. Lichnovský – náměstek primátora 

Rovněž nesouhlasí s panem zastupitelem. Ztotožňuje se s tím, co zde p. primátor řekl ve všech 

pohledech. Pokud si chce město sáhnout na dotaci, která může významným způsobem snížit náklady 

celé rekonstrukce, může dosahovat až 30% celkových nákladů. Omluvil se, že tento materiál dali takto 

rychle a na stůl, ale snaží se postupovat operativně s maximálním nasazením a úsilím, aby se žádost 

mohla vůbec podat. Investuje se do vlastního majetku, bohužel náklady v tomto objektu na 

Kratochvílové se navýšily, protože se tam objevily věci, se kterými hrubým odhadem ne úplně 

počítali. Pravidla, která stanovuje Ministerstvo vnitra jsou velice přísná ve všech ohledech, musí se 

splnit, aby se tam tyto agendy daly provozovat v plném provozu v relativně krátkém čase. 

Opravdu se vymezuje vůči tomu, že by stran projektu T.G.M. 16 postupovali chaoticky. 

 

Ing. arch. Horký 

Uznává, že peníze, které se dají do rekonstrukce zůstanou v majetku města. Problém je v tom, že je to 

absolutně nepřipravené. Jakkoliv mohli tušit, že stěhování bude potřeba a mohlo se to třeba začít 

chystat společně s projektovou dokumentací na hlavní budovu. Toto by mohl mít zkušený manažer 

podchycené. Znovu se zeptal, kdo je hlavní zodpovědný za vedení tohoto projektu, zda existuje 

projektový tým. Od roku 2012 nebo 2013, kdy byla dokonce nějaká dotace na projektové řízení, tak 

tady se nějaké projektové řízení vůbec neuplatňuje. 

 

JUDr. Lichnovský – náměstek primátora 

Minimálně zodpovědnost bude na celém zastupitelstvu v tom, že finální výběr zhotovitele tohoto 

objektu bude vybírat samo zastupitelstvo, které si tuto pravomoc vyhradilo. 

Doufá, že se podaří tyto kroky dotáhnout do konce a vybrat zhotovitele. 

 

primátor Ing. Vrána 

Myslí si, že od prvopočátku k tomu přistoupili poměrně zodpovědně, už to, jak začali komunikovat a 

řešit celou záležitost s poměrně renomovanými architektonickými studii. Ing. arch. Horký byl účasten 

těchto řízení, myslí si, že vybrali jeden z nejvyspělejších a nejlepších návrhů. Podle tohoto návrhu 

nechali stejného zhotovitele vytvořit projekt. 

Opravdu tento spěch je proto, že je možná dotace na brownfield a byl to hlavní úkol ji získat. 

 

Mgr. Netopilová 

Má pocit, že p. Lichnovský se za něco schoval. Doufá pevně, že slovíčko „třeba“, které použil p. 

primátor v souvislosti s tím, že v pasáži za 3 roky bude třeba opět galerie, tak je to náhoda. Doufá, že 

to k čemu se veřejně p. primátor zavázal a slíbil, je to dohledatelné i v médiích, že se tam galerie 

skutečně vrátí. 

Udivuje ji, že zastupitelstvo nebylo o kroku přerušení galerie spraveno včas, i když je to v kompetenci 

rady. Nemohli se k tomu vyjádřit. Myslí si, že by měli velmi kompetentní, zajímavé názory, že by 

navrhovali jiná řešení atd. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Upozornil, že je potřeba poslouchat větu celou. Pan primátor řekl, že tam bude třeba galerie, jak se 

s tím počítá. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 
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100/3/4/2023 Zhodnocování dočasně volných finančních prostředků - navýšení 

limitu 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. ruší usnesení číslo 2451/23/4/2022 z 23. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaného dne 

28.02.2022, 

 

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

maximální výše 1 mld. Kč v závislosti na stavu dočasně volných finančních prostředků, 

 

3.  schvaluje zhodnocování dočasně volných finančních prostředků v trvalém peněžním fondu 

"Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova", a to formou krátkodobých nákupů 

(tj. do 1 roku) a následných prodejů produktů peněžního trhu, a to maximálně do výše 

základního přídělu z rozpočtu města do tohoto fondu dle článku 2 odst. 1 písm. a) Vnitřního 

předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu "Sociální fond zaměstnanců statutárního 

města Přerova", ve znění pozdějších předpisů, 

 

4.  pověřuje výše uvedenými nákupy odbor ekonomiky. 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Mgr. Krejčí 

Zeptal se, jestli je možné, aby i příspěvkové organizace zřizované městem si mohli zřídit spořící účet, 

a takto zhodnocovat volné finanční prostředky. 

 

Ing. Eva Řezáčová – vedoucí Odboru ekonomiky 

Odbor ekonomiky nemá podrobné informace o stavu finančních prostředků příspěvkových organizací. 

Domnívá se, že pokud by takové prostředky měly, takže tu možnost by měly mít. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

101/3/4/2023 Uzavření dodatků č. 1 k rámcovým smlouvám (ČSOB, KB) 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě č. 2019011043 mezi statutárním 

městem Přerov a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 

150 57, Praha 5, IČ 00001350, dle přílohy 1, 

 

2. schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o obchodování na finančním trhu mezi 

statutárním městem Přerov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 

1, PSČ 114 07, IČ 45317054, dle přílohy 2. 
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DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

 

 
 

PŘESTÁVKA: 14:35 – 14:50 

 
 

6. PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC, DOTACE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 

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

primátora. 

 

103/3/6/2023 Veřejná zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí 

pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“ a veřejná 

zakázka „Modernizace odborných učeben, kabinetů a zázemí pro 

školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných 

učeben)“– schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (stavba)“, dle 

důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Modernizace odborných 

učeben, kabinetů a zázemí pro školní družiny základních škol v Přerově (vybavení odborných 

učeben)“, dle důvodové zprávy, 

 

3. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých prostředků 

 na bank. účtech 

568 774,2 * + 10 800,0 579 574,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3113 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210716 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, 

ZŠ Velká Dlážka 5 (ITI 2021+) 

4 498,0 * + 3 700,0 8 198,0 
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3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210717 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, 

ZŠ Za mlýnem 1 (ITI 2021+) 

6 210,0 * + 700,0 6 910,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210718 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, 

ZŠ Boženy Němcové 16 (ITI 2021+) 

1 500,0 * + 2 400,0 3 900,0 

3113 021 Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210719 

 – Modernizace učeben, kabinetů a školních družin, 

ZŠ Svisle 13 (ITI 2021+) 

8 200,0 * + 4 000,0 12 200,0 

* počáteční stavy navazují na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Ing. arch. Horký 

Materiál podporují, nicméně si myslí, že všichni přítomní zastupitelé znají lokality jednotlivých škol, 

proto se mu to zdá trošku nepotřebné. Lepší by bylo mít k dispozici půdorysy, jak které učebny budou 

vypadat, než situační výkres, kde je zakroužkovaná ZŠ Velká Dlážka. 

 

Hlasování: 34 pro, 1 se zdržel 

 

104/3/6/2023 Veřejná zakázka „Rekonstrukce SSZ na křižovatce Komenského – 

Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“ – schválení záměru 

zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Rekonstrukce SSZ na 

křižovatce Komenského – Palackého, Velká Dlážka – Kopaniny, Přerov“, dle důvodové 

zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých prostředků na 

 bank. účtech 

567 774,2 * + 1 000,0 568 774,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2212 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210696 – Modernizace 

 světelných signalizačních zařízení v Přerově) 

7 000,0 * + 1 000,0 8 000,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 
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DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Finanční výbor doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Ing. arch. Horký 

Zajímá ho to, co se píše v důvodové zprávě, že dochází ke stavebním úpravám vyvolaným posunem 

stávajícího přechodu pro chodce směrem do křižovatky. A příště by tam stačila koordinační situace, 

kde by to bylo nakreslené. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Posunutí vychází z nových technických norem, které je nutné např. při navádění slepců. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

105/3/6/2023 Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní kola)" 

- schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) 

Materiál společně předložili, jako písemnou předlohu, zpravodajové Ing. Tomáš Navrátil, náměstek 

primátora a  JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku (koncesí) na služby s názvem „Bikesharing System 

(sdílená jízdní kola)“, dle důvodové zprávy, 

 

2. schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

 

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

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých prostředků 

 na bank. účtech 

579 881,2 * + 1 932,0 581 813,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3793 410  Akce nad 500 tis. Kč (č. 4100764 

 – Bikesharing System (sdílená jízdní kola) 

0,0 + 1 932,0 1 932,0 

 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Na základě živé diskuse se Finanční výbor usnesl, že doporučí zastupitelstvu schválit pilotní projekt 

v délce jednoho roku s možností následné opce poté, co bude projekt vyhodnocen. 

Jako zastupitel a předseda Finančního výboru podal protinávrh: do schvalovaných parametrů dát 

období od 07/2023 do 06/2024 s avizovanou zimní přestávkou s následným vyhodnocením tohoto 

projektu a eventuálním dalším opčním pokračováním. 
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primátor Ing. Vrána 

Požádal Finanční výbor, aby v zápise vždy zaznělo explicitně zda jde o protinávrh nebo ne. V tuto 

chvíli to p. Kocourek definoval jako protinávrh, budou se tím zabývat, ale v zápise FV je doporučení. 

V tomto případě, se zdrží hlasování, protože považuje za optimální původní návrh. 

 

Ing. Skládal 

Informoval, že zastupitelé za SPD jsou připraveni tento návrh nepodpořit. Nechal promítnout 

připravenou prezentaci. 

Ptal se, kdo bude sdílená kola využívat. Vyloučení z užívaní jsou staří a nemocní lidé, kteří fyzicky 

nezvládnou jízdu na kole. Dále kola nebudou užívat rodiče s malými dětmi a ani ti, kteří své kolo mají 

a jsou zvyklí jezdit přímo na místo potřeby. Ti všichni je využívat nebudou, ale budou jejich užívání 

platit ze svých daní. Kola nelze příliš dobře a bezpečně používat v zimě a dešti. Naopak autobusy 

MHD lze využívat ve všech ročních období. Bylo by mnohem efektivnější zmíněnou částku přidat na 

zlepšení provozu MHD, nebo na něco, co bude mít pro Přerov větší efekt, a co Přerov potřebuje více, 

např. opravy chodníků. 

Dalším jeho argumentem jsou jeho obavy, že Přerov dopadne jako jiná města, kde mají sdílené 

koloběžky, které pak skončí rozházené po chodníku. 

Bohužel si umí představit i zneužití nepřizpůsobivými občany, kteří mají spoustu volného času a 

budou si sdílené kolo opakovaně půjčovat pro zábavu. Přerov pro toto není vhodná lokalita. 

Nemá nic proti cyklistice, ale nelíbí se mu, že budeme velkou částkou financovat službu, kterou bude 

využívat a možná i zneužívat pouze úzká skupina uživatelů. 

Bylo by mnohem lepší pro město, aby celá záležitost se sdílenými koly byla řešena tak, aby si 

provozovatel vzal na sebe celé komerční riziko a provozoval sdílená kola kompletně na své náklady. 

 

primátor Ing. Vrána 

Zeptal se, proč by to ten provozovatel dělal, aby přišel s projektem do Přerova, na kterém by 

prodělával. Takže to p. zastupitel myslel tak, že by prvních 15 minut nebylo zdarma a všechno by si 

platili uživatelé. 

 

Ing. Jüngling 

Piráti naopak tuto iniciativu vítají. Sdílená kola má např. Havířov, Prostějov, Ostrava a jiná podobná 

města. Otázka ale je, kdy Přerov začne pracovat na lepším marketingu, protože je tam uvedeno, že by 

kola měla nést logo města Přerova. Proto se zeptala, jestli není ideální doba se bavit o jednotném 

vizuálním stylu. Každý materiál Přerova má jiný design, chybí jednotné uchopení. 

V r. 2017 zde byla soutěž, která skončila bez vítěze, takže je potřeba mít odbornou porotu, a hlavně i 

to politické rozhodnutí zvolit vítěze. Také je potřeba komunikovat jednotný vizuální styl s lidmi, kteří 

by si na to zvykli jako v jiných městech. 

Proto dala podnět, jestli není ideální doba se bavit o vizuálním stylu města. 

 

primátor Ing. Vrána 

Souhlasí s paní zastupitelkou, na toto téma se bavili i na kulturní komisi, čili město Přerov by si 

zasloužilo modernější jednotný vizuální styl. 

 

Ing. arch. Horký 

Myslí si, že město nemá jednotný vizuální styl, každý dárkový předmět vypadá jinak, každý nápis 

Přerov vypadá úplně jinak, je to malá katastrofa. Takže bude doufat, že se najde odvaha do toho pustit 

a vybrat kvalitní návrh společně s odbornou porotou např. pod patronátem Czechdesign. 

Je rád, že materiál se sdílenými koly je předložen, je to důležitá součást městské mobility, pochválil 

zpracovatele za to, že uvedli souhlas se strategickými dokumenty. 

Chápe, že budou sankce za špatné uložení kola, ale možná by se měly zpřísnit sankce za špatné 

odložení auta, která ve veřejném prostoru zabírají výrazně víc místa než kola. 

Mrzí ho, že nebude systém v provozu leden až březen. Nebude ale dávat protinávrh, podpoří to tak, jak 

bylo předloženo. 
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Mgr. Navařík, Ph.D. 

Tento systém sdílení nejenom kol, ale i koloběžek je v řadě velkých a nejen evropských měst. Je to 

často o kultuře obyvatel, kteří se k tomu nějakým způsobem chovají. 

Myslí si, že jak zde bylo řečeno, kteří uživatelé to používat nebudou, tak to bylo trochu zavádějící. 

Tato služba nemá nahradit autobusy, má to být nějaké služba doplňková, která má přinést něco nového 

do města. Nesouhlasí také s tím, že lidé, kteří dojíždí na svém kole do práce, že by tuto službu 

nevyužívali, ale oni by ji mohli užívat na pohyb v tom městě, kde např. přijede a potřebuje něco 

zařídit. Na přesuny po městě je to ideální. 

Jak už zde bylo zmíněno, tak zde probíhala asi v předminulém volebním období soutěž na jednotný 

vizuální styl a byl člen komise, která to vybírala. Komise byla z většiny složená z odborníků a ve 

výsledku odborná komise vybrala dokonce i vítězný návrh a zastavilo se to v zastupitelstvu, které 

žádný návrh nevybralo. 

 

JUDr. Lichnovský 

Odpověděl p. Skládalovi – základní odlišnost koncese od ostatních druhů veřejných zakázek spočívá 

v tom, že provozní riziko se přenáší právě na toho dodavatele, který bude vysoutěžen, takže všechno 

jde za ním. Žádná společnost není založená za účelem nevytváření zisků. 

Pro první zimu by to z důvodu klimatických podmínek přerušil, a pokud po této službě bude tak velká 

poptávka, že by uživatelé chtěli jezdit i přes zimu, tak po vyhodnocení pilotního programu se mohou 

bavit o zlepšení či úpravách. 

 

Mgr. Netopilová 

Tento projekt vítá. Gymnázium J. Škody již před asi deseti nebo dvanácti lety dělalo projekt 

„Cyklocity“, ve kterém se snažili zpopularizovat cyklodopravu, jednali i s tehdejším primátorem. Byli 

se už tehdy podívat na sdílená kola v Praze, byl tu národní cyklokoordinátor. 

Myslí si, že Přerov se svým rovinatým charakterem přímo volá po tomto druhu dopravy a věří, že 

bude sloužit dobře obyvatelům města. 

 

Ing. arch. Horký 

Upřesnil, co řekl p. Navařík, že se to tenkrát nezarazilo v zastupitelstvu, ale v tehdejší radě města,      

kdy radní nenašli většinovou odvahu vybrat jeden návrh. 

 

p. Maus 

Zkoušel najít informace k bikesharingu v jiných městech a nejvíce informací načerpal v Brně,              

o kterých informoval zastupitele. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Přerovu je velikostně bližší Prostějov, ve kterém se projekt velice podařil, nyní to tam funguje už 

třetím rokem, měnili tam i provozovatele. Byl si to tam osobně vyzkoušet a naprosto a zcela to 

podporuje. 

 

 

Hlasování o protinávrhu MUDr. Mgr. Kocourka, MBA: 7 pro, 3 proti, 25 se zdrželo 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 28 pro, 6 proti, 1 se zdržel 

 

106/3/6/2023 Veřejná zakázka „Kompenzace Dluhonice – chodníky a parkovací 

plochy, veřejné osvětlení“ - schválení záměru zadat veřejnou zakázku 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Kompenzace Dluhonice 

– chodníky a parkovací plochy, veřejné osvětlení“, 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 

  8115 210  Změny stavu krátkodobých 

 prostředků na bank. účtech 

565 574,2 * + 2 200,0 567 774,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

PAR ORJ  VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

2219 021  Akce nad 500 tis. Kč (č. 0210618 

 – Kompenzace Dluhonice – rekonstrukce 

 a výstavba chodníků a parkovacích ploch + VO) 

36 400,0 * + 2 200,0 38 600,0 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Materiál byl bez jakýchkoliv připomínek doporučen Finančním výborem ke schválení. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

107/3/6/2023 Informace o průběhu projektu rekonstrukce objektu T.G.M. 16 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání bere na vědomí informace o průběhu projektu 

rekonstrukce objektu T.G.M. 16. 

 

DISKUSE:  

 

JUDr. Lichnovský – náměstek primátora 

Tohoto tématu se již lehce dotkli v materiálu, kdy se řešilo posílení rozpočtu na rekonstrukci 

Kratochvílova 16. 

Pokud se jedná o přípravu veřejné zakázky, tak v této nadále se pokračuje. Dá se říct, že se blíží do 

finále. 

Co se týká zakázky, která by měla být na dvorní trakt a interiér, tak tam zatím projektová příprava 

nebyla zahájena, tzn., že je kompletně nachystána přípravová část týkající se T.G.M. 16 stavby. 

V nejbližší době, právě v korelaci a v koordinaci se žádostí o dotaci a všech materiálů a podmínek, 

které jsou potřeba splnit v rámci toho, aby mohli o dotaci požádat, tak budou paralelně a kontinuálně 

pracovat i na dokončení právě přípravy podkladů pro veřejnou zakázku. 

Dne 1.2.2023 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na revitalizaci území se 

starou stavební zátěží v rámci programu Brownfieldy financovaného z nástroje pro oživení a odolnost 

v r. 2023. Příjem žádostí o tuto dotaci bude ukončen 20.4.2023. Do té doby musí nachystat veškeré 

podklady. Zastupitelstvo bude v dubnu schvalovat investiční záměr, který je přílohou žádosti o dotaci. 

Řeší se znalecký posudek, který je potřeba jako příloha žádosti o dotaci. V neposlední řadě řeší 

stěhování agend z objektu T.G.M. 16, aby se mohl uvolnit, a aby se vůbec mohla podat žádost o 

dotaci. 

Stěhování agend by mělo probíhat mezi 15. – 31.3.2023, tzn. ke konci března by měl být objekt 

T.G.M. 16 prázdný. 



38 

 

Následně, jak již uvedl, tak zastupitelstvo bude schvalovat 3.4.2023 investiční záměr a následně po 

shromáždění všech dokladů budou podávat žádost o dotaci do SFPI na brownfieldy – nástroje pro 

oživení a odolnost. V tomto dotačním programu lze dosáhnout, jak již řekl p. primátor, na vyšší 

desítky milionů korun. Tomu se snaží skutečně všechno podřizovat. Finanční prostředky půjdou na 

energetické úspory z 90% a z 10% mohou jít na ostatní věci, a skutečně při té částce, která je 

předpokládaná jako částka pro tuto investici, tak se jedná o prostředky velmi významné. 

 

Ing. arch. Horký 

Poděkoval za poskytnuté informace emailem jako doplnění zodpovězení dotazu z minulého 

zastupitelstva. Přesto dal podnět Kontrolnímu výboru, protože není zcela spokojený, protože tyto 

informace mají chodit písemně na každé zastupitelstvo. 

Zeptal se, zda pochopil správně, že ještě není projektová dokumentace na interiér objektu, takže se 

neví, kolik interiér bude stát, nebo nejsou jen zadávačky. 

Vysvětlil, proč tvrdí, že je tato investice špatně řízená. V odpovědi na email bylo napsáno, že nejsou 

žádné finanční toky investice specifikovány, ale dnes na zastupitelstvu se schvaluje 7 milionů Kč na 

rekonstrukci Pasáže, která s tím neoddělitelně souvisí, protože se to tam musí přestěhovat. 

Zeptal se kolik peněz se ještě bude dávat globálně do této investice, tzn. interiér, IT vybavení, možná 

okolí, venkovní úpravy objektu apod. Dále se zeptal, jak jsou řízena rizika tohoto projektu, kdyby se 

např. zjistilo, že ocelová konstrukce je v havarijním stavu a musí se zbourat, jak se bude postupovat a 

jestli je toto riziko někde započítáno. Co když se nestihne podat žádost o dotaci, nebo kdyby se 

nestihlo přestěhovat a nebude to k 31.3.2023. Je to spousta důležitých otázek a mělo by se vědět, jak 

se na ně bude reagovat, respektive, jak se budou eliminovat. Jak se budou řešit na stavbě neočekávané 

věci, které tam vzniknou, protože se nedaly v projektu předpokládat. Proto se zeptal, jestli to půjde do 

rady města, nebo bude projektový manažer, který bude mít pravomoc rozhodnout do určité částky o 

postupu, nebo to bude projektový tým, a čí je hlavní zodpovědnost. 

Připomenul usnesení zastupitelstva z r. 2018 č. 6/1/6/2018, kdy ZM svěřilo náměstkyni primátora Ing. 

Haně Mazochové úkoly v samostatné působnosti investice města. Toto zastupitelstvo usnesením č. 

6/1/6/2022 kompetence v investicích svěřilo p. Lichnovskému. Proto má za to, že tyto dvě osoby 

budou nejdůležitější a nejzodpovědnější za celý projekt, a tím myslí za celou investici. 

Zeptal se, kdo připravuje zadávačky na zakázku, ví že je to externí firma, a z jakých peněz se platilo 

pořizování přepážek a stěhovacích boxů na konci roku. 

 

primátor Ing. Vrána 

Na některé otázky odpoví p. Lichnovský, některé odpovědi budou zaslány písemně. 

 

JUDr. Lichnovský – náměstek primátora 

Spousta otázek byla položena do role coby kdyby. Může říci za sebe, i za celou radu, že se snaží rizika 

eliminovat právě operativním postupem. Pokud by si nemysleli, že se nestihne podat žádost o dotaci, 

že se všechny tyto věci nestihnou v termínu, tak by se přece do toho ani nepouštěli a nevynakládaly se 

náklady, které jsou s tímto stěhováním spojené. 

Pokud se jedná o projekt týkající se interiéru, tak součástí tohoto projektu stavby jsou věci, které jsou 

pevně zabudované. Pokud se jedná o vybavení interiéru, které není pevně zabudované, tak se tento 

projekt bude teprve projektovat, stejně tak i zadní trakt a věci, které s tím souvisí. 

Co se týká odpovědnosti jednotlivce, tak si myslí, že snad není v rámci této zastupitelské demokracie, 

kdy rozhoduje situace ať už rada nebo zastupitelstvo, kdy by o takto stěžejní zakázce, ať už 

v jakékoliv poloze nerozhodovala minimálně rada města, ať už stran zadání, či výběru dodavatele 

projektové dokumentace, výběr samotného zhotovitele stavby, případně zhotovitele dalších částí, kdy 

to bude minimálně vybírat rada, pokud si to neatrahuje zastupitelstvo. 

Takže samozřejmě on a paní Mazochová z titulu své gesce mají na starosti investice a zakázky. 

Vždycky je někdo, kdo je touto pravomocí nebo touto oblastí pověřen, pokud tato pravomoc není 

automaticky směřována na p. primátora. Myslí si, že je nikdo nemůže podezírat z toho, že nepostupují 

dle péče správného hospodáře.  

Pokud všichni chtějí, aby se tento projekt dotáhl do konce a řeklo se, že ve finále bude rozhodovat jaká 

bude cenová nabídka na zhotovení stavby, tak se musí tyto dílčí kroky dělat k tomu, aby se dosáhlo 

cíle. 
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V okamžiku, kdy se zjistilo, že je vyhlášen takový potenciální dotační program, tak se okamžitě začalo 

pracovat na všech frontách, aby vůbec byla šance tyto finance do rozpočtu města následně dostat. 

Přislíbil, že se budou snažit ostatní otázky zodpovědět písemně. 

 

Ing. Hrabina 

Vrátil se k projektovému řízení. Pokud chtějí řešit všechny problémy tím, že se bude svolávat rada 

města, tak si myslí, že se projekt protáhne minimálně o dva roky. 

Je potřeba ustanovit zodpovědného člověka, projektového manažera, který projekt bude řídit, bude mít 

určitou volnou ruku k řešení problémů, které nejen při realizaci na stavbě, ale i při přípravě stavby 

nastanou a časové prodlevy byly minimální. 

Projektová dokumentace je hotová cca již tři čtvrtě roku, za tuto dobu není ani vypsáno výběrové 

řízení. 

Je potřeba si uvědomit, že pokud to nebude mít jeden člověk v rukou, bude se spoléhat na radu města, 

tak se to potáhne minimálně o dva roky déle. 

 

primátor Ing. Vrána 

Co se týká toho, aby měl někdo volnou ruku, tak připomenul, že se nakládá s veřejnými prostředky, a 

veškeré rozhodování s těmito penězi podléhá orgánům obce. Podle jejich výše to musí projít radou 

nebo zastupitelstvem města. 

Co se týká času, tak tam byl jeden mezník, a to bylo, že část nemovitosti stále patřila Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových. Dokud to nebylo majetkově vypořádáno, tak se nemohli 

dělat další navazující kroky ve vztahu k veřejné zakázce, hlavně k dotaci. 

 

Ing. arch. Horký 

Do dnes nebylo zahájeno žádné řízení na katastru nemovitostí ke vkladu jednotky 555/5 do majetku 

města. Je to proces, který nějakou dobu trvá. Neviděl časový harmonogram. 

Chápe rozhodování, ale je otázka řízení. Jak už řekl kolega Hrabina, projektový manažer u tak velkého 

projektu je základ. Pokud neumí město projektově řídit, tak ať si najme projektového manažera, který 

tento projekt povede. Je to totiž i o kapacitní náročnosti, nejen finanční. 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Byl schválen převod posledního patra, byly podepsány smlouvy s tím, že tyto smlouvy musí projít 

dvěma ministerstvy, tzn. financí a vnitra. Díky tomu, že došlo k nějaké přímluvě na těchto 

ministerstvech, tak byly splněny veškeré termíny, takže dnes disponují těmito smlouvami. A dnes 

zastupitelé schvalovali finanční prostředky. 

Smlouvy jsou fyzicky připraveny, jakmile bude usnesení z dnešního zastupitelstva, tak se bude 

podávat návrh na vklad. 

 

Mgr. Dvorský, Ph.D. 

Nemohl uvěřit svým uším, když slyšel z řad opozice, jak nabádá koalice, že by měl existovat nějaký 

manažer, na kterého by se přenášely nějaké pravomoci. Nedokáže si představit, že by zde byl někdo, 

na koho by se převedly všechny pravomoci rady, které vychází z obyvatel města Přerova, které si 

zvolilo zastupitelstvo. Zastupitelé potom zvolí Radu města Přerova atd. Všechno má nějaký svůj řád, 

kdo se komu zodpovídá, a kdo má jaké rozhodovací pravomoci. 

Podle něj je nemyslitelné, aby jakákoliv rozhodnutí udělal někdo jiný než rada nebo zastupitelstvo 

města. Obce či municipality mají nějaké své struktury řízení. 

 

Ing. Hrabina 

Slova pana Dvorského ho přesvědčila, že o projektovém řízení neví nic. Rozhodování projektového 

manažera, z hlediska peněz, je jasně dáno rozpočtem, který zastupitelstvo schválí. 

Na takovýchto akcích jsou vícepráce nebo méněpráce, které právě tým manažera má hlídat. Projektový 

manažer je pověřen tím, aby zakázku dovedl do zdárného konce podle zadání zastupitelstva. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 
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7. DOTAČNÍ PROGRAM C STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO ROK 2023 

 

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

 

108/3/7/2023 Dotační program C statutárního města Přerova pro rok 2023 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

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

žadatelům v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu dospělých pro rok 2023 ve výši 3 

800 000 Kč. 

 

Přehledy požadovaných a navržených finančních prostředků dotačního programu jsou 

přílohou této důvodové zprávy. 

 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace budou uzavřeny dle vzorových smluv Dotačního 

programu statutárního města Přerova pro rok 2023. 

Odpovídá: Rada města Přerova 2022 - 2026 

Termín: 31.03.2023 

 

2. pověřuje uvolněného radního Michala Záchu k jednání o uzavření právních jednání dle bodu 

1 usnesení v oblasti vrcholového a výkonnostního sportu, k jejich uzavření a podpisu. 

 

DISKUSE:  

 

Mgr. Kouba 

Komise pro sport projednala návrh a schválila usnesení ve znění navrženém odborem školství s tím, že 

by mohlo být příště ještě více alokovaných prostředků do dotačního titulu, protože se obávají, že 

prostředky nebudou stačit. Každopádně poděkoval za navýšení. 

 

MUDR. Mgr. Kocourek, MBA 

Materiál byl projednáván ve Finančním výboru, který doporučil tento materiál ke schválení. 

 

Mgr. Krejčí 

Zeptal se p. Záchy, jak vysvětli různou míru meziročního navýšení financí z rozpočtu města pro 

žadatele, kde je rozpětí cca 20-50%. Mělo by to být primárně dle zvýšení energetických nákladů u 

jednotlivých oddílů, popřípadě významu soutěže, které se daný oddíl účastní. Jako příklad 

podfinancovaného sportovního oddílu uvedl přerovský kuželkářský oddíl, který mimochodem letos 

slaví 50 let od svého založení.  

Myslí si, že i jiné sporty než ty, které jsou veřejnosti známé, by si zasloužily vyšší příspěvek, než jak 

bylo navrženo v tomto materiálu. 

 

p. Dokládal 

Mrzí ho, že peníze na toto nejsou. Měl možnost porovnání, kolik finančních prostředků se dává do 

volejbalu v Olomouci a jsou tam obrovské rozdíly. Bylo by dobré, aby se částka na sport navýšila. 

 

p. Zácha – uvolněný radní 

Ať už budou finanční prostředky do budoucně v jakékoliv výši, vždycky je budou umět rozdělit podle 

kritérií, které jsou v dotačním programu na podporu vrcholového sportu. Je to např. velikost členské 

základny, dosažená sportovní úroveň, reprezentace města Přerova, význam sportovní akce u akcí, 
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charakteristika sportovní akce. Vysvětlil, že jakmile přijdou žádosti, administrátor, což je odbor 

školství, je vyhodnotí a podle kritérií se přidělí body. V okamžiku, kdy žadatel získá potřebný počet 

bodů, tak u činnosti je částka, na kterou dosáhne minimálně 50 tisíc Kč. V žádostech se energetická 

náročnost sportu nehodnotí. Na území Olomouckého kraje se vedou debaty, jak podpořit sporty, které 

se dostávají na hranici svých existenčních problémů a přežití. 

Sport není jen o zábavě, je to o prevenci kriminality, o výchově nejmladší generace, proto by se neměl 

nechat zaniknout. Je to také o těch, kteří na sportovištích tráví svůj volný čas naprosto zadarmo a své 

zkušenosti dávají do dětí. 

Tuto debatu vedou velmi odpovědně na vedení města, a věří tomu, že ještě v tomto roce přijdou 

s reálným nápadem, jak sport ještě jedno podpořit a zadotovat v r. 2023. 

Nelze podporovat jen děti a mládež, musí se podporovat i vrcholový sport. 

 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 
 

8. RŮZNÉ 

 

109/3/8/2023 Prominutí pohledávky týkající se smluvní pokuty za firmou Auto 

Vinkler, s. r. o. , se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek,                   

IČ: 28083831, DIČ: CZ28083831 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje částečné prominutí pohledávky ve výši 47 000,-

- Kč a příslušenství ve výši 521,51 Kč (odpovídající zákonným úrokům z prodlení ke dni 27.02.2023) z 

celkové výše smluvní pokuty 97 000,-- Kč za nedodržení termínu plnění předmětu Kupní smlouvy č. 

SML/1670/2021 za firmou Auto Vinkler, s. r. o. se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 

28083831, DIČ: CZ28083831. 

 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání neschvaluje prominutí pohledávky dle žádosti zástupce 

dlužníka Auto Vinkler, s. r. o. se sídlem Hradišťská 2454, 397 01 Písek, IČ: 28083831,                   

DIČ: CZ28083831 o upuštění od smluvní pokuty ze dne 24.1.2023. 

 

DISKUSE:  

 

MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Materiál byl projednáván na Finančním výboru, až na jednoho člena, který se zdržel, tak se ostatní 

dohodli tento materiál nepodpořit ke schválení. Jedním z důvodů je špatná komunikace s firmou Auto 

Vinkler, dalším důvodem je, že firma si musela být vědoma toho, že když to podepisovala, tak že 

smlouva je dobrovolným aktem obou stran. Dále Finanční výbor domníval, že pokud by město bylo 

v situaci firmy Auto Vinkler, tak by po městu vyžadovala plné plnění smluvní pokuty za nedodržení 

termínu. Z tohoto důvodu bude hlasovat proti tomuto usnesení. 

 

Ing. Skládal 

Citoval z důvodové zprávy. Oni s prominutím poloviny nesouhlasí z důvodu, že dodavatel nedělal to, 

co měl. Kromě toho je v důvodové zprávě uvedeno, že zdržením dodávky vozidla vzniknou pro město 

a městkou policii vícenáklady, protože bylo nutné oddálit dodatečné montáže policejní výbavy, 

majáky, radiostanice. 

Hnutí SPD se přiklání k tomu, aby dlužník pokutu zaplatil v plné výši. 
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MUDr. Mgr. Kocourek, MBA 

Doplnil, že Finanční výbor postupoval konsensuálně stejně jako v bodu 3.7.1 Žádost o sepsání 

splátkového kalendáře. 

Z pozice dobrého hospodáře je to pro Finanční výbor více než to, jak navrhla rada města. 

 

Doc. JUDr. Dostalík, Ph.D. 

Plně souhlasí s tím, co řekl p. Kocourek a chtěl by to dát do srovnání se zamítnutím splátkového 

kalendáře. 

 

Ing. arch. Horký 

Finanční výbor doporučil materiál neschválit, takže by to měli zastupitelé vzít v potaz. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

V důvodové zprávě je uvedeno, že dodavatel neměl možnost ovlivnit dodání komponent. Proto rozumí 

tomu, že je tam mimo jiné navrženo snížení pokuty na polovinu, a ne odpuštění celé. Způsob 

komunikace dlužníka je další přitěžující okolnost. 

Zeptal se, že pokud město bude požadovat uhrazení celé pokuty, tak se domnívá, že toto dlužník může 

žalovat a může argumentovat zásahem vyšší moci, což upravuje občanský zákoník ČR, a zda by město 

v této kauze bylo úspěšné. 

 

Ing. arch. Horký 

Žaloba se nedá vyloučit. Smlouva se uzavřela v prosinci 2021 a v té době to bylo obecně známé riziko, 

a i v době vypsání veřejné zakázky dodavatelé věděli o těchto problémech. Dlužník mohl požádat o 

prodloužení dodací doby, což neučinil. Z těchto důvodů by neodpouštěl dlužnou pokutu a postupoval 

by podle smluvních dokumentů. 

 

primátor Ing. Vrána 

I když rada postupovala návrhem částečné prominutí pohledávky, tak vnímá probíhající diskusi, 

stanovisko výboru, tak proto podal návrh na usnesení: ZM neschvaluje prominutí pohledávky a 

rozhodlo se žádosti o upuštění od smluvní pokuty zástupce dlužníka ze dne 24.1.2023 nevyhovět. 

Sdělil, že je zajímá názor zastupitelů a výboru, chtějí se chovat s péčí řádného hospodáře. 

 

 Mgr. Navařík, Ph.D. 

Upozornil, že plnění a dodání předmětu smlouvy mělo být ke konci roku 2022, a málokdo 

předpokládal vypuknutí válečného konfliktu a výrazného zhoršení této situace. 

 

p. Dokládal 

Myslí si, že by zastupitelé měli přihlédnout k názoru Finančního výboru. 

 

primátor Ing. Vrána 

Znovu zopakoval svůj protinávrh: ZM po projednání neschvaluje prominutí pohledávky dle 

žádosti zástupce dlužníka ze dne 24.1.2023 o upuštění od smluvní pokuty. 

 

 

Hlasování o protinávrhu Ing. Vrány: 32 pro, 3 se zdrželi 
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110/3/8/2023 Volba předsedů a členů místních výborů a volba předsedy a členů 

Výboru pro místní části 

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

K předloženému materiálu nebyly žádné připomínky. 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy místních výborů v místních částech, a 

to s účinností od 1.3.2023 takto: 

 

ČEKYNĚ: Ing. Bohumír Střelec - předseda, Petr Kučera, Ing. Miroslav Lapín, Pavel Rousek a 

Petr Švestka 

 

DLUHONICE: Oldřich Boráň - předseda, Simona Bouchalová, Ing. Rostislav Hlávka, Jaromír 

Metelka a Radek Zlámal 

 

HENČLOV: Petr Laga - předseda, Rudolf Gerža, Martin Jemelka, Aleš Říhošek a Roman 

Šrom 

 

KOZLOVICE: Mgr. Jolana Čechová - předseda, Martin Jemelka, Stanislav Jemelka, Ing. 

Ludevít Kadák a Bc. Alena Vyplelová 

 

LOVĚŠICE: Eva Hrutkaiová - předseda, Kamil Engel, Přemysl Fučík, Dana Kováčová a 

Radoslav Šír 

 

LÝSKY: Vendula Hluzínová - předseda, Klement Hrubíček, Jiří Odstrčil, Martina Odstrčilová 

a Vladimír Skopal 

 

PENČICE: Mgr. Alena Horáková - předseda, Zuzana Cigánková, Daniel Studenka, Mgr. Irena 

Urbánková a Milan Volčík 

 

POPOVICE: Ing. Jiří Mašek - předseda, Tomáš Röss, Vladimír Röss, Luděk Suchánek a Ing. 

Radek Tichý 

 

PŘEDMOSTÍ: Svatava Doupalová – předseda, Ing. Jitka Doleželová, Ing. Tomáš Dostal, 

Mgr. Miroslava Švástová a Bc. Petra Trlidová DiS.  

 

ÚJEZDEC: Radomil Lepič - předseda, Marek Hanzlík, Ing. Jan Kovář, Bc. Jitka Stoklásková 

a Břetislav Vystavěl 

 

VINARY: Mgr. Petra Kamelandrová – předseda, Martin Mrtvý, Zdeněk Navrátil, Veronika 

Nohavicová a Šárka Vodáková 

 

ŽERAVICE: RNDr. Ludmila Landsmannová - předseda, David Dobeš, Ing. Petr Dostál, Jana 

Dostálová a Eva Kretková 

 

2. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předsedou Výboru pro místní části, zřízeného 

usnesením Zastupitelstva města Přerova č. 58/2/10/2022 – Pavla Košutka a jmenuje 

organizačním pracovníkem Ing. Danielu Novotnou, a to s účinností od 1. 3. 2023. 
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3. volí v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru pro místní části, zřízeného usnesením 

Zastupitelstva města Přerova č. 58/2/10/2022 takto: 

Ing. Bohumír Střelec, Oldřich Boráň, Petr Laga, Mgr. Jolana Čechová, Eva Hrutkaiová, 

Vladimír Skopal, Mgr. Alena Horáková, Ing. Jiří Mašek, Svatava Doupalová, Radomil Lepič, 

Mgr. Petra Kamelandrová a RNDr. Ludmila Landsmannová, a to s účinností od 1. 3. 2023. 

 

Hlasování: 33 pro, 1 se zdržel, 1 nehlasoval 

 

 

111/3/8/2023 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do orgánů společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521: 

 

 do představenstva společnosti Michala Záchu, DiS., bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Mgr. Michala Stoupu, bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Hanu Mazochovou, bytem ***, narozenou dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Alici Kutálkovou, bytem ***, narozenou *** 

 do dozorčí rady společnosti Igora Kraicze, bytem ***, narozeného dne *** 

 do dozorčí rady společnosti Jana Jüttnera, bytem ***, narozeného dne *** 

 

DISKUSE:  

 

Ing. arch. Horký 

Rozhodli se navrženým kandidátům ulevit, aby toho neměli na svých bedrech tolik, proto předložili 

protinávrh: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do orgánů společnosti 

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

47674521: 

 

 do představenstva společnosti Ing. arch. Jana Horkého , bytem ***, narozeného dne ***  

 do představenstva společnosti Ing. Lenku Jüngling, bytem***, narozenou dne ***,  

 do představenstva společnosti Mgr. Jaroslava Krejčího, bytem P***, narozeného dne 

***,  

 do představenstva společnosti Mgr. Helenu Netopilovou, bytem ***, narozenou dne ***,  

 do dozorčí rady společnosti doc. JUDr. Petra Dostalíka, PhD., bytem ***, narozeného 

dne ***,  

 do dozorčí rady společnosti RNDr. Ludmilu Landsmannovou, bytem ***, narozenou dne 

***. 

 

p. Dokládal 

Před nedávnem zde slyšeli o špatné spolupráci mezi koalicí a opozicí. Vidí to tak, že k tomu opravdu 

dochází, ovšem ne ze strany opozice. Konstatoval, že jak mohou s někým spolupracovat, když mají 

tak svázané ruce, když je k ničemu koalice nepouští. 
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Aby se přesvědčili o možné spolupráci, tak podali také protinávrh proti navrhovaným zástupcům 

statutárního města Přerova do orgánů společnosti VaK Přerov a.s. 

Myslí si, že i oni SPD, jako druhá nejúspěšnější strana voleb, by měla mít v této společnosti svého 

zástupce. V jejich řadách mají zkušeného zástupce s manažerskými zkušenostmi, a to p. Petra Mause. 

Proto navrhují výměnu p. Petra Mause za uvolněného radní p. Michala Záchu. 

 

Ing. arch. Horký 

Požádal o hlasování po jménech. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Zeptal se, zda nominovaní souhlasí, což by měli vědět, protože to nebylo součástí žádné informace. 

 

primátor Ing. Vrána 

Je to správná poznámka, protože žádný písemný souhlas nemají. Proto se zeptal p. Horkého, p. 

Jüngling, p. Krejčího, p. Netopilové, p. Dostalíka, kteří souhlasili. 

Paní Landsmannovou nominoval p. Horký, tak budou předpokládat, že souhlasí. Případný písemný 

souhlas by mohla dodat. 

Dále se zeptal p. Petra Mause, zda souhlasí s nominací, souhlasil. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Domnívá se, že pokud není předchozí souhlas, tak se nemůže o tom hlasovat. 

 

primátor Ing. Vrána 

Vyzval p. Daňka, vedoucího odd. organizačního Kanceláře primátora, zda by se k tomuto mohl 

vyjádřit. 

 

p. Daněk – vedoucí odd. organizačního Kanceláře primátora 

Dle jeho názoru má p. Navařík pravdu. 

 

primátor Ing. Vrána 

Proto požádal p. Horkého o stáhnutí nominace p. Landsamnnové a o nominaci buď někoho jiného, 

nebo toto místo zůstane nezaplněno. 

 

Ing. arch. Horký 

Není si úplně jistý, zda mají písemný souhlas p. Jüttnera, ale bude věřit, že ho mají. I když paní 

Ladsmannová je odbornice a ve VaKu pracuje celý život a by byla přínosem v dozorčí radě 

společnosti, tak navrhuje kolegu Mgr. Zdeňka Schenka, Ph.D., který může potvrdit svůj souhlas a také 

ho potvrdil. 

 

Mgr. Netopilová 

Zeptala se, jaký je rozdíl mezi tím, že nemají písemný souhlas p. Landsmannové a nemají ani písemný 

souhlas p. Jüttnera. 

 

primátor Ing. Vrána 

Souhlasil s paní zastupitelkou, protože situace je analogická. 

Mgr. Karola – vedoucí odboru vnitřní správy 

Vzhledem k tomu, že jeho odbor má na starosti volby, tak se domnívá, že analogicky vychází 

z volebních zákonů, které pro výkon aktivního volebního práva předpokládají nějaký aktivní akt, který 

si přeje být do nějaké funkce, a to samozřejmě ještě před aktem probíhající volby. 

 

Ing. Novotná – vedoucí Kanceláře primátora 

Domnívá se, že situace s p. Jüttnerem není analogická, protože návrh už prošel radou města, takže 

tento souhlas byl ošetřený v první fázi. Všichni ti, kteří prošli radou už souhlas dali. Kdežto toto je 

protinávrh, který žádným dalším orgánem ještě neprošel, proto nemůže souhlasit s tím, že je to 

analogie. 
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Ing. Dostal 

Připomenul, že organizace TOP 09 poslala návrh svého nominanta, p. primátor to také obdržel 

emailem, kde i p. Jüttner hlasoval sám o sobě, jako sebenominanta do dozorčí rady. Takže tam ten 

souhlas je tím hlasováním, které přišlo písemně. 

 

Doc. JUDr. Dostalík, Ph.D. 

Domnívá se, že pouhá nominace nebo hlasování pro sebe sama není totéž jako souhlas s nominací. 

Jsou to dva odlišné jevy. Domnívá se, že analogii v tomto lze vést. 

 

Ing. Novotná – vedoucí odboru Kanceláře primátora 

Upřesnila, že se zde nehovořilo o písemném souhlasu, protože všichni ti, kteří byli navrženi 

v protinávrzích vyslovili svůj souhlas nikoliv, že by ho dali písemně. Proto teď není potřeba mít 

písemný souhlas p. Jüttnera, protože není potřeba písemný souhlas p. Schenka. 

 

 Doc. JUDr. Dostalík, Ph.D. 

Samozřejmě souhlas nemusí být písemný, ale ta písemnost zde poslouží jako doklad toho, že souhlas 

byl učiněn. Kdyby sem přišel p. Jüttner a řekl, že souhlasí, tak by to bylo v pořádku. Pokud by nemohl 

přijít, tak by musel být nějaký doklad o tom, že souhlasil. 

 

primátor Ing. Vrána 

Vzhledem k tomu, že na to není jednotný názor a interpretace úředníku se i trochu rozchází, tak tento 

bod přerušil s tím, že by se projednal na konci jednání. Úřednicí do té doby dají právní výklad, jak 

v tomto případě postupovat. 

 

 

Procedurální hlasování o přerušení projednání materiálu a jeho zařazení na konec jednacího 

dne:    35 pro - jednomyslně 

 

 

 

 

PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ, NÁMĚTŮ A PŘIPOMÍNEK OBČANŮ A ZASTUPITELŮ 

VE VĚCECH, KTERÉ NEBYLY PŘEDMĚTEM PROGRAMU 

 

 

DISKUSE:  

 

Ing. Skládal 

Již zmínil, že se konala schůzka na sídlišti Trávník za jeho účasti, dále pana náměstka Navrátila a 

kolegy Chromce. Ukázali si nevhodně umístěné kontejnery, nedostatek parkovacích míst a ptali se, jak 

mohou pomoci, aby se sídliště uvedlo do důstojného stavu. 

Spustil prezentaci týkající se informací o plánovaných opravách a regenerace sídliště Trávník od r. 

2014 a fotografie zachycující současný špatný stav komunikací, parkovacích stání, nevyhovující 

prostory pro umístění kontejnerů na tomto sídliště. 

V současné době má magistrát k dispozici 8 let starý projekt k rekonstrukci sídliště, který stál hodně 

peněz a je již morálně překonaný už tím, že nepočítal s pořízením těchto velkoobjemových kontejnerů, 

které technické služby pořídily. 

Pan náměstek Navrátil řekl, že část chodníků se bude opravovat již letos. Je rád, že si na ně pan 

náměstek udělal čas, nastínil jim nějaké plány. Proto požádal p. náměstka Navrátila, jestli by k tomu 

mohl říct více. 



47 

 

Současně požádal, aby si vedení města rekonstrukci této lokality vzalo jako prioritu, a byli by rádi, 

kdyby mohli od p. náměstka Navrátila dostávat průběžně informace a měli tak jistotu, že to opět nějak 

neusne. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Zopakoval, že na ulici Budovatelů je zpracován program regenerace z roku 2016, jako územní studie. 

Na první etapu je zpracována projektová dokumentace pod stavebním povolením. 

Některé části z projektu budou využity, některé části už jsou překonány. Tyto překonané části plánují 

předělat a již na tom pracují s paní architektkou města. Potvrdil, že chodník bude letos opraven. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Vzali si aktivní projekty, které byly v předchozím volebním období zpracovány a vzali si i tento 

projekt. Jedním z aspektů bylo nedostatečné parkování ve městě. Co se týká zeleně a zasakování, tak 

to se také posunuli výrazně dál, jsou na to dotační programy. Takže uchopili tento projekt, sešli se 

s kolegy z odboru rozvoje, odboru majetku, s panem gesčním náměstkem p. Navrátilem, s paní 

architektkou Michálkovou a konstatovali, že opravdu je tento projekt překonán s tím, že dále budou 

pracovat na obnově tohoto projektu tak, aby akceptoval současné trendy a současné problémy, které 

jsou v lokalitě. 

V předchozím období už naplánovali opravu chodníku v ulici Trávník, od ulice Kozlovská až po 

základní školu. V plánu na další rok jsou i opravy i dalších chodníků, které jsou v této lokalitě.  

Kontejnerové stání v ulici Budovatelů je samozřejmě problematické odstraňovat, když se ještě neví 

podle nové projektové dokumentace, jak budou s tímto územím pracovat. 

 

Ing. arch. Horký 

Podotknul k problematice parkování, že i na ulici Trávník, se to nevyřeší přidáváním nových 

parkovacích míst. Nebude to nikdy stačit, dokud se budou přidávat. To je dopravní indukce, která je 

desítky let prokázaná. 

 

Mgr. Netopilová 

Nechala promítnout fotografie zobrazující cyklostezku okolo Žebračky, vjezd z Lipnické ulice těsně 

vedle Emosu na cyklostezku. Situace je tam velmi neúnosná, je to tam velmi úzké, je tam rozježděná 

zemina. 

Požádala vedení města, aby se co nejrychleji začalo touto situací zabývat. Už o tom dřív mluvila, a 

bylo jí řečeno, že se počítá s rozšířením plochy pro cyklostezku, ale zatím se neděje nic. Myslí si, že je 

to místo nebezpečné. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

O tomto místě samozřejmě vědí. Souvisí to s úpravou komunikace I/47, kdy se opravovala i „myší 

díra“ do Předmostí. Stále se čeká na přeložku ČEZu, která by, jak doufá, měla proběhnout na jaře 

letošního roku. Není to pozemek města, proto se musí počkat, až ČEZ přeložku udělá, tak potom se to 

udělá, dříve to bohužel nejde. 

 

Ing. arch. Horký 

Zeptal se, zda by se to na chvilku nedalo zasypat makadamem. 

 

primátor Ing. Vrána 

Přislíbil, že to zváží a že kolega Navrátil zjistí, zda to lze nějak provizorně upravit, protože uznal, že 

tato situace je tam špatná. Bude zaslána písemná odpověď. 

 

Ing. arch. Horký 

Usnesení rady města, které ukončilo po dohodě nájem KISu v Kratochvílové 14, tedy fakticky se 

ukončila činnost výstavní síně Pasáž. Mluvili s p. primátorem a p. Dohnalem, že se nějaká cesta hledá. 

Zeptal se, zda se něco bude dělat, nebo je to v procesu, jestli se za 3 roky bude galerie vracet do 

Pasáže, když se teď opraví za 7 milionů Kč. 
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primátor Ing. Vrána 

Celé vedení to bere jako dočasné řešení, že se galerie dočasně zavřela, hledají se nové prostory.  

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Doplnil p. primátora, vyloučil se objekt T.G.M.8, kdy by pod dobu 3 let zde fungovala galerie, by 

blokovala zde další rozhodnutí k rekonstrukci či případnému převodu. Takže hledají jiné řešení, které 

bude buď trvalé s tím, že by se pro galerii našly jiné vhodné prostory, nebo to bude dočasné přemístění 

a vrátí se do Pasáže. 

 

primátor Ing. Vrána 

Jsou si vědomi, že samozřejmě k určitému omezení dojde, ale snaží se, aby dopad byl minimální a 

všechny venkovní aktivity, které dělali pracovníci galerie budou zachovány. Jediné, co nebude 

zachováno, tak to budou akce v těch prostorách galerie. 

 

Mgr. Netopilová 

Když město dlouhodobě vědělo, že bude muset někam přemístit úředníky, tak ji mrzí, že nehledalo 

jinde. Dle jejich názoru šlo město nejjednodušší cestou s tím, že městu ubyl cenný galerijní prostor, 

kde se konaly velmi zajímavé výstavy a různá setkávání. 

Myslí si, že město o velikosti Přerova by mohlo mít dvě městské galerie stabilně. 

 

Ing. arch. Horký 

Galerie na Horním náměstí je malá, není tam dostatečný odstup od větších děl. 

Měl dotaz na KIS, protože nyní se ušetří peníze za provoz výstavní síně, tak jestli by mohl vyčíslit 

náklady výstavní síně za poslední rok, aby se vědělo, kolik se ušetří. To by se pak mohlo použít na 

přípravu jiného prostoru. 

Aby měli jistotu, že výstavní prostor někde bude, tak podal návrh na usnesení: ZM ukládá RM 

zajistit obnovení provozu výstavní síně Pasáž nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního 

rozhodnutí na rekonstrukci objektu náměstí TGM 16 Přerov. 

Samozřejmě usnesení se dá revokovat, pokud mezi tím galerie najde nový prostor, respektive vedení 

města vytipuje, kde by se mohla usídlit, a kde by se nemusela vracet, když to bude vyhovovat. 

 

 

 

112/3/8/2023 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Ing. arch. Jana Horkého 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova 

zajistit obnovení provozu výstavní síně Pasáž nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního 

rozhodnutí na rekonstrukci objektu náměstí TGM 16 Přerov. 

 

Hlasování o návrhu Ing. arch. Horkého: 11 pro, 2 proti, 22 se zdrželo 

 

 

primátor Ing. Vrána 

Možná, kdyby měli možnost si to koaličně prodiskutovat dopředu nebo i napříč spektrem, tak by to 

prošlo. 

Stále platí, že to chtějí vrátit, a hned po ukončení T.G.M. 16 chtějí umístit galerii do těchto prostor, 

pokud se nenajdou vhodnější prostory. 

 

p. Zácha – uvolněný radní 

Zeptal se, proč by to mělo být až po kolaudačním rozhodnutí, když mají zájem to přemístit ještě dřív. 

Baví se o tom na vedení města. 
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Ing. Jüngling 

Jelikož je už konec února a loni touto dobou se už na zastupitelstvu schvaloval harmonogram a 

podmínky participativního rozpočtu. Proto se zeptala, zda i v tomto roce bude probíhat participativní 

rozpočet, který měl u občanů Přerova velký ohlas. Pokud bude participativní rozpočet, tak se zeptala, 

jaký bude harmonogram a kdy se schválí. 

Dva projekty se čtyř odsouhlasených, které vyhrály v minulém roce byly realizované, a to koše na psí 

exkrementy a zelená zastávka, ta bude. Zeptala se, co je s projektem mobilního kina, a co je 

s projektem věže na čechyňském kopci. 

 

primátor Ing. Vrána 

Participativní rozpočet chtějí zachovat, zatím se o tom bavili na poradě vedení s tím, že budou 

nastavovat návrh parametrů. Předpokládají, že to bude v podobných intencích, jak tomu bylo doposud. 

 

Ing. Novotná – vedoucí odboru Kanceláře primátora 

Vyjádřila se k mobilnímu kinu. Koncem loňského roku se sešli s p. Nezvalem, který toto navrhl a 

ujasnili si, jak by mobilní kino mohlo v začátku za 350 tisíc Kč vypadat. Udělali si poptávku, nebo co 

by mohli dodavatelé nabídnout. Do rozpočtu Kanceláře primátora zastupitelstvo schválilo 350 tisíc 

Kč. Jsou dohodnuti, že na jaře se udělá výběrové řízení, aby se tuto sezónu mohlo promítat. 

Sdělila, že informace o rozhledně nemá. 

 

primátor Ing. Vrána 

Informace týkající se rozhledny budou zaslány písemně. 

 

Ing. Navařík, Ph.D. 

Netají se tím, že to úplně nepodporoval. Dle čísel, se do hlasování zapojila přibližně 3% obyvatel 

města Přerova. 

Jak již na to poukazoval v minulosti, že je potom dost těžko určitelné, zda to slouží k tomu, čemu to 

sloužit má, zda to nemůže být potom nějak manipulováno. 

Měl k tomu výhrady a stále je částečně má, i když se ukázalo, že nějakým způsobem to funguje. Ale 

pokud by se v tom mělo pokračovat, tak by se mělo nějakým způsobem oslovit více oslovit občany, 

protože za něj ta účast by byla na zrušení. 

 

Ing. Jüngling 

Za klub Pirátů přislíbila pomoc s propagací. 

 

Ing. arch. Horký 

Občané se na ně obrátili s podnětem k autobusové dopravě v Předmostí. Občané jim předložili 

srovnání autobusové dopravy Přerov – Olomouc, respektive Prostějov – Olomouc. Meziročně počet 

spojů do Prostějova narostl, ačkoliv Prostějov měl velmi dobré spojení už před rokem. Kdežto do 

Přerova to zůstává stále stejně špatné. Občané zanalyzovali, že spousta autobusů končí v Kokorách, 

přitom to protáhnout do Přerova by mohlo být přínosem, stejně jako obnovení linky, která jezdila ze 

Vsetína, přes Přerov a Předmostí do Olomouce a byla zrušena kvůli tomu, že se Přerovem nedalo 

projet. Což už teď je výrazně lepší. 

Proto požádal p. Navrátila, jestli by se mohl zabývat spojením Předmostí s krajským městem. 

 

Ing. Navrátil – náměstek primátora 

Samozřejmě je to k diskusi se zřizovatelem příměstské autobusové dopravy, tedy s Olomouckým 

krajem, nicméně všechno stojí peníze. Město Přerov zřídilo expresní linku č. 108, která jezdí 

zrychleně z Předmostí přes průpich na autobusové nádraží. Je k debatě, jestli je město ochotno dávat 

nějaké vyšší částky za autobusové spojení Předmostí – Olomouc, nicméně si myslí, že vlakové spojení 

Přerov – Olomouc je kvalitní. 
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Mgr. Netopilová 

Myslí si, že toto je hodně důležité, protože jezdit přes celé město z Předmostí na vlakové nádraží je 

v dnešní době nekomfortní. 

Velmi apelovala za občany Předmostí, aby se tomu jak město Přerov, tak Olomoucký kraj věnovaly. 

Přidala k tomu ještě autobusové spojení s Lipníkem, kde také podstatně ubylo spojů. 

 

p. Zácha – uvolněný radní 

Každoročně na kraji schvalují jízdní řády. Mají porovnání od r. 2019. Obecně se vrací cestující do 

veřejné dopravy, což je pozitivní. Co se týká úprav jízdních řádů, tak každoročně vyvolávají debatu a 

oslovují dotčené ORP, jestli s tím takto souhlasí. Není to jen tak, že se nějaký spoj prodlouží, nebo 

zavede, má to návaznost do ostatních cílových stanic. 

Pokud tyto náměty budou zaslány p. náměstkovi, bude to postoupeno na kraj, tak velmi rádi vzájemně 

projednají.  

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Požádal, aby takovéto informaci jim byly zasílány písemně, protože zápis ze zastupitelstva, jak všichni 

vědí, není doslovným přepisem.  

 

Ing. arch. Horký 

Rád to zašle a bude rád, když podpoří posílení autobusové dopravy, neboť je to o času a nákladech 

občanů při dojíždějí do zaměstnání. Navíc je z Předmostí perfektní silniční spojení do Olomouce. 

 

Mgr. Krejčí 

Jeho příspěvek se týkal inflační doložky. Město Přerov se zřejmě chystá navýšit nájemné v městských 

bytech o inflaci 15,1%, ale růst mezd za inflací výrazně pokulhává. Takto zvýšit nájemné, jehož 

součástí nejsou platby za energie a teplo je sociálně necitlivé. 

Proto podal návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 
1. ukládá RM pro následující léta připravit vzorec pro výpočet každoročního zvýšení 

nájemného v městských bytech, který bude primárně navázán na kupní sílu 

obyvatelstva, a to v termínu do 31.8.2023 

2. si vyhrazuje rozhodovat o zvýšení nájemného u bytů vlastněných nebo spoluvlastněných 

statutárním městem Přerov, u kterých nájemní smlouva obsahuje inflační doložku. 

3. stanovuje, že se zvýšení nájemného u bytů dle bodu 2 v roce 2023 neuplatňuje 

4. stanovuje, že se zvýšení nájemného u bytů dle bodu 2 v roce 2023 uplatňuje o průměrnou 

inflaci za poslední 3 roky 

 

Seznámil zastupitele s meziročním růstem nájemného za období 02/2022-02/2023 ve vybraných 

městech. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Zmiňované meziroční navýšení je u komerčních nájmů. Statutární město Přerov navyšuje nájemné 

v městských bytech na 70 Kč/m2 . V zákonu o obcích je ustanovení o správném hospodáři. Pokud by 

město neuplatnilo inflační doložku, tak by šlo pod náklady, které do toho statutární město dává. 

Chápou, že v dnešní době jakékoliv navyšování je problém, ale je zde nejnižší nájem za obecní byty 

v širokém okolí. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Porovnal výše nájmů v obecním a komerčním bytě. Myslí si, že je město k lidem vstřícné. 

 

Ing. Mazochová 

Sdělila k bodu 4 návrhu na usnesení p. Krejčího, že pokud chce počítat průměrnou inflaci na 3 roky, 

tak je fér říct, že ve chvíli, kdy se bude inflace snižovat, tak bude vyšší. 
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Mgr. Netopilová 

Zdůraznila p. Navaříkovi, že srovnávat veřejnoprávní korporaci, jakou je město nebo obec se 

soukromou firmou, je poněkud liché. 

 

Mgr. Krejčí 

Vysvětlil, že to navýšení za poslední 3 roky je jen pro tento rok. První bod se týká toho, že je celé 

špatně, že inflační doložka je primárně navázaná na inflaci, protože předpokládá, že když se tato 

inflační doložka připravovala, tak nikdo nepočítal s tím, že bude inflace tak vysoká a může být 

dvojciferná delší dobu. Proto je tam návrh, aby město přepracovalo vzorec, kde bude aktuální hodnota 

inflace pouze minoritní a objeví se tam jiné proměnné, jako je třeba meziroční nárůst mediánů mezd, a 

nebo meziroční nárůst nájemného ve městech s podobnou kupní silou obyvatelstva, jakou má Přerov. 

Jde o to jinak nastavit podmínky inflační doložky. Jinak je nesmyslné, aby se to v dalších letech 

odvíjelo od inflace. 

 

Ing. Dohnal – náměstek primátora 

Samozřejmě meziroční nárůst u obecních bytů je jiný než u komerčních nájmů. 

 

Mgr. Navařík, Ph.D. 

Upřesnil pro paní Netopilovou, že je to pochopitelně nesrovnatelné, současně, řekl, že se má město 

chovat jinak, které to dělá a přistupuje k této problematice jinak. 

 

Ing. Měřínský 

Zopakoval, že město by se mělo chovat jako správný hospodář, takže by měli hájit zájmy města, 

v tomto případě. 

 

Mgr. Krejčí – faktická 

Požádal, aby se hlasovalo po jednotlivých bodech, protože bod 1 se týká rady města, a pokud by bod 2 

nebyl přijat, tak nemá smysl hlasovat o bodech 3 a 4. 

 

 

 

113/3/8/2023 Podnět člena Zastupitelstva města Přerova Mgr. Jaroslava Krejčího 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání: 

 

1. nepřijalo návrh usnesení uložit Radě města Přerova pro následující léta připravit vzorec pro 

výpočet každoročního zvýšení nájemného v městských bytech, který bude primárně navázán 

na kupní sílu obyvatelstva, a to v termínu do 31.8.2023, 

 

2. nepřijalo návrh usnesení si vyhradit rozhodovat o zvýšení nájemného u bytů vlastněných 

nebo spoluvlastněných statutárním městem Přerov, u kterých nájemní smlouva obsahuje 

inflační doložku. 

 

Hlasování návrhu Mgr. Krejčího - bod 1: 7 pro, 5 proti, 22 se zdrželo, 1 nehlasoval 

 

Hlasování návrhu Mgr. Krejčího - bod 1: 6 pro, 5 proti, 23 se zdrželo, 1 nehlasoval 
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občan – p. Passinger 

Příspěvek p. Passingera se týkal bezpečnosti u studny na Horním náměstí. 

 

primátor Ing. Vrána 

Sklo na studně je bezpečností včetně certifikace, které má parametry pochozího skla, proto doufá, že 

z tohoto pohledu úraz nehrozí. 

Nabídl se, že může zaslat p. občanovi certifikát, že sklo je opravdu bezpečnostní. 

Co se týká mlžení skla, tak toho jsou si vědomi, proto připravují nějakou úpravu studny, aby tam bylo 

začleněno odvětrávání.  

 

JUDr. Lichnovský – náměstek primátora 

Doplnil, že na studnu je nově nasměrována kamera městské policie, kdyby tam docházelo k nějakým 

negativním jevům. 

 

Ing. arch. Horký 

Připomenul, že na to doporučovali vyhlášení architektonické soutěže. 

Společnost Teplo Přerov a.s. má aktualizované webové stránky, nicméně požádal, aby v dozorčí radě 

bylo uvedeno politické zařazení členů, tak jako je to u představenstva. 

Dále se dočetl, že už letošní zimu pomůže stabilizovat cenu tepla multipalivový kotel v Přerově TAP, 

kde na střední Moravě je v přípravách projekt technických služeb Olomouc. Zeptal se, zda dobře 

chápe, že se TAPy budou dodávat do Přerova z Olomouce a jestli městské technické služby chystají 

také něco takového. 

Ještě přemýšlel o výběrovém řízení na ředitele společnosti Teplo Přerov a.s., které zde minule 

probírali, a zeptal se, kde všude byla pozice ředitele společnosti inzerována, jestli to bylo jen na 

stránkách společnosti. 

Požádal, aby dostal zápisy z valných hromad společnosti Teplo Přerov a.s. za poslední 2 roky. A když 

už tak požádal o tyto zápisy od všech městských společností. 

 

primátor Ing. Vrána 

Minule se zde p. zastupitel na nového ředitele společnosti Teplo Přerov a.s. ptal, p. Černý mu 

odpověděl. V tuto chvíli neví, kde to bylo prezentováno, ale shodou okolností se o to zajímal p. 

Hrdiborský, který na to přišel, že to bylo inzerováno už druhý den. 

Informace bude zaslána písemně. 

Co se týká odpadů, tak jednání intenzivně probíhají. Nechce to více komentovat, protože zatím žádný 

výsledek není jasný. 

Máme zde multipalivový kotel, investici za 1,5 miliardy Kč, který je schopen spalovat od biomasy až 

po TAP atd. Kotel bude muset společnost Veolie nějakým způsobem uživit, aby topil a dodával 

občanům města teplo. Jakým způsobem si to oni zajistí, tak to je nad rámec rozhodování města. 

Samozřejmě se bude město snažit uplatnit co nejvýhodněji městský odpad, a to ať už se to týká 

Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje nebo Veolie. Myslí si, že odpad se stává cennou 

komoditou, začínají se o to zabývat velké odpadové nadnárodní společnosti, ale jejich úkol je zastávat 

zájmy města Přerova, což znamená vyjednat co nejlevnější cenu pro nakládání s odpadem. 

Požadavek na zaslání zápisů valných hromad probere s právníkem, pokud to nebude problém, tak je 

zašlou. 

 

Ing. Dostal 

Doplnil, že také ví o jednom vysoce postaveném manažerovi, který pracuje v Olomouci a věděl o této 

nabídce. 

 

Ing. Mazochová 

Řekla, že zápisy z valných hromad se zveřejňují v obchodním rejstříku. 

 

Ing. Černý 

Informoval, že za Veolii, jako za soukromý subjekt nemůže hovořit, ale obecně sdělil, že investice 

byla obrovská. Zájem používat odpad z širokého okolí je velký, městu Přerovu nahrává jeho poloha. 
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Doprava odpadů je velká část ceny za odpad a město Přerov má nejlepší výchozí pozici odpad 

dodávat. 

 

Ing. arch. Horký 

Jde mu o to, aby se tato příležitost nepromarnila. V obchodní rejstříku zápisy z valných hromad 

nenašel, takže jeho požadavek trvá. 

 

občan – Ing. Střelec – ředitel TSMPr, s.r.o. 

Vysvětlil význam TAPu. 

 

Ing. Jüngling 

Nechala spustit prezentaci fotografií se vzrostlým javorem v Kratochvílové ulici.  

Ráda by viděl dendrologický posudek a také vyčíslení hodnoty tohoto javoru podle Agentury pro 

ochranu přírody a krajiny, protože jestliže měl tento strom v r. 2019 hodnotu půl milionu Kč, tak tři 

kusy javoru, které mají být náhradní výsadbou, tak tomu neodpovídají. 

 

Ing. Mazochová 

Ještě k předchozímu tématu informovala, že si otevřela obchodní rejstřík společnosti Teplo Přerov a.s. 

a zápis z valné hromady se jmenuje „Rozhodnutí jediného akcionáře“, a je tam. 

 

primátor Ing. Vrána 

Ukončil diskusi. 

A vrátil se k přerušenému materiálu č. 8.3 „Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.“ 

Sdělil, že magistrátní úředníci jej informovali, že stačí prohlášení, např. od Ing. arch. Horkého, že má 

souhlas od p. Landsmannové. Zákon neukládá, že souhlas musí být písemný, takže jestli se Ing. arch. 

Horký zaručí, že paní Landsmannová souhlas dala, tak to postačuje. Totéž platí v případě p. Jüttnera, 

který zbytečně dorazil, proto se ho zeptal, jestli souhlasí s nominací do dozorčí rady společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.. Dále si všimnul, že přišel i p. Kraicz, kterého se také zeptal na 

souhlas. 

 

občan – p. Jüttner 

Odpověděl, že souhlasí se svou kandidaturou. 

 

občan – p. Kraicz 

Odpověděl, že také souhlasí se svou kandidaturou. 

 

primátor Ing. Vrána 

Zeptal se p. Horkého, zda má souhlas s nominací od p. Landsmannové. 

 

Ing. arch. Horký 

Ano, má její souhlas, dokonce mu poskytla osobní údaje za tímto účelem. 

primátor Ing. Vrána 

Takže je tam nyní nominována paní Ladsmannová místo p. Schenka. 

 

Dále padly zde dva protinávrhy, a to od p. Dokládala, aby místo p. Záchy byl nominován p. Maus  

a druhý protinávrh byl od Ing. arch. Horkého: 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do orgánů společnosti 

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

47674521: 

 

 do představenstva společnosti Ing. arch. Jana Horkého , bytem ***, narozeného dne ***  

 do představenstva společnosti Ing. Lenku Jüngling, bytem***, narozenou dne ***,  
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 do představenstva společnosti Mgr. Jaroslava Krejčího, bytem P***, narozeného dne 

***,  

 do představenstva společnosti Mgr. Helenu Netopilovou, bytem ***, narozenou dne ***,  

 do dozorčí rady společnosti doc. JUDr. Petra Dostalíka, PhD., bytem ***, narozeného 

dne ***,  

 do dozorčí rady společnosti RNDr. Ludmilu Landsmannovou, bytem ***, narozenou dne 

***. 

 

 

Dále byl návrh od Ing. arch. Horkého hlasovat po jménech. 

 

Hlasování návrhu Ing. arch. Horkého – hlasovat po jménech: 13 pro, 13 proti, 9 se zdrželo 

 

Hlasování návrhu p. Dokládala: 9 pro, 15 proti, 9 se zdrželo, 2 nehlasovali 

 

Hlasování návrhu Ing. arch. Horkého: 12 pro, 13 proti, 10 se zdrželo 

 

 

 

 

 

 

 

 

111/3/8/2023 Delegování zástupců statutárního města Přerova do orgánů společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 

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

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání navrhuje podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů do orgánů společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. se sídlem Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ: 47674521: 

 

 do představenstva společnosti Michala Záchu, DiS., bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Mgr. Michala Stoupu, bytem ***, narozeného dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Hanu Mazochovou, bytem ***, narozenou dne *** 

 do představenstva společnosti Ing. Alici Kutálkovou, bytem ***, narozenou *** 

 do dozorčí rady společnosti Igora Kraicze, bytem ***, narozeného dne *** 

 do dozorčí rady společnosti Jana Jüttnera, bytem ***, narozeného dne *** 

 

Hlasování o předloženém usnesení: 20 pro, 12 proti, 2 se zdrželi, 1 nehlasoval 
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114/3/8/2023 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 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova občany města. 

 

Hlasování: 35 pro - jednomyslně 

 

 

 

9. ZÁVĚR ZASEDÁNÍ 

 

Primátor Ing. Petr Vrána ukončil 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 27. února 2023      

v 18:15 hodin. 

 

 

V Přerově dne 27.2.2023 

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Vrána                                                                       

                                                                                               primátor statutárního města Přerova                               

 

 

 

 

                                                                             Ing. Miloslav Dohnal 

                                                                                    náměstek primátora statutárního města Přerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. 

                                                                                               člen Zastupitelstva města Přerova 

 


