Hlasování o návrhu Ing. Lajtocha (přesun 35.000 Kč z Dožínek a Pivních slavností na projekt
Cesty přes bariéru): Při hlasování bylo pro 26, 2 proti, 2 se zdrželi, 2 nehlasovali.
Hlasování o celém materiálu včetně schváleného pozměňujícího návrhu: Při hlasování bylo pro
31, 1 nehlasoval.

Přestávka 18.21 – 18.40 hodin.

Zasedání zastupitelstva řídí primátor Ing. Jiří Lajtoch.
9. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
K tomuto bodu není žádná předloha.

10. ROZVOJOVÉ ZÁLEŽITOSTI

1060/23/10/2014 Záměr na zavedení Systému finanční motivace ke třídění komunálního
odpadu pro občany města
Materiál předložili, jako písemnou předlohu, Marta Jandová, Helena Netopilová, Anna Pospíšilová,
Vladimír Puchalský, Zdeněk Schenk, Richard Šlechta.
Zastupitelstvo města Přerova po projednání:
1.

schvaluje záměr zavedení systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu v Přerově
, tzv. Inteligentní systém nakládání s odpady – ISNO, a to od 1.1. 2015

2.

ukládá Radě města předložit na zastupitelstvu konaném dne 9. 9. 2014 k projednání návrh
systému finanční motivace pro občany tak, aby jim byla poskytnuta možnost slevy na
poplatku za odpad v závislosti na:
- množství vytříděného odpadu
- za snižování celkového množství produkovaného odpadu.

3.

doporučuje primátorovi města Přerova, aby navázal kontakt s obcí /obcemi/ , která
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/ které/ již provozují motivační systém pro občany třídící odpad a získané poznatky navrhl
zapracovat do systému motivací pro občany Přerova a na nejbližším zastupitelstvu tj. dne 17.
6. 2014, zastupitele informoval o získaných zkušenostech.
Nové usnesení (protinávrh Bc. Zatloukala):

1060/23/10/2014
Zastupitelstvo města Přerova po projednání ukládá Radě města Přerova předložit ve spolupráci
s TSMPr na Zastupitelstvu města Přerova konaném dne 8.9.2014 k projednání záměr návrhu systému
finanční motivace ke třídění komunálního odpadu.
Diskuse:
Mgr. Dvorský Ph.D.:
Mám technickou připomínku, vy máte posun v datech. Termíny zasedání zastupitelstva jsou
8.9.2014 a 16.6.2014. Máte oboje posunuté o jeden den.
p. Passinger:
Materiál je zajímavý, krásný, pěkný. Četl jsem už spoustu zajímavých knížek. Pěkně se to
poslouchá. Náš stát čeká na schválení velkého zákona, zákona o odpadech. Protože ten
problém je především v systému. Systému s odpadem. Na prvním místě je třídit odpad. O
tom nikdo nepochybuje. Je třeba zaměnit zisky marketů, které nám dávají kvanta odpadů,
který nás v zemi, kam se to ukládá, bude pronásledovat stovky let. Jen pár věcí z toho
materiálu – v našem domě žije zhruba 90 bytových jednotek. Před naším domem jsou dva
kontejnery na plasty, jeden kontejner na sklenice, jeden na papír a šest na směsný odpad.
Vím co se tam děje. Je nemyslitelné a nemožné u takovýchto domů, a těch je šest, abychom
si platili svého přebírače odpadu. Abychom to zamykali, hlídali. Možná by to šlo v malých
městech. Já bych tento materiál vzal jako informativní, a doporučil bych, ať se ten materiál
pořádně zpracuje a dopracuje a potom předloží. Na prvním místě je třídit. Kdo netřídí,
poškozuje životní prostředí. Jsem pro.
Bc. Zatloukal:
Připravil jsem si krátkou prezentaci. Postavili jsme novou halu na separovaný odpad,
rekonstruovali jsme dotřiďovací linku, letos vybudujeme kompostárnu. Dnes jsme schválili
nákup na biologicky rozložitelný komunální odpad, nákup kompostérů a připravujeme nový
sběrný dvůr v areálu kasáren na ulici Želatovská. Technické služby rozšíří skládku, životnost
rozšíření skládky bude zhruba 10 let. Investice je to zhruba za 17 milionů korun. Počítáme,
že přibližně v roce 2025 bude zákaz skládkování. Pomocí dotace kupujeme svozovou
techniku. Rekonstruovali jsme v roce 2013 pásové dopravníky. Potřebovali jsme, aby byly
další svozové boxy. Nyní jich máme devět. Mimo to jsme rekonstruovali pásové dopravníky.
Rekonstrukce třídící linky nám umožnila dělat i další komodity, a to plasty, polyetylén a
polypropylén. Díky tomu se nám zvětšila výtěžnost v roce 2013. Papír na 92% a plasty na
68%. Ve městě Přerově a místních částech máme 292 kontejnerů na papír, 245 kontejnerů na
sklo a 269 kontejnerů na plasty a nápojové kartony. Celkem máme ve městě 245
kontejnerových stanovišť. Za rok 2013 jsme posbírali ve městě 9 tisíc tun směsného
komunálního odpadu, což je 200 kg na občana. Jde o odpad z černých kontejnerů. Chceme
pomocí dětí dostat do rodin výchovu k třídění komodit. Probíhají soutěže na základních a
mateřských školách a snažíme se propagovat sběrný dvůr, kde si myslíme, že to je to místo,
kde separovaný odpad by se měl shromažďovat. Během jednoho měsíce jsme dostali přes
400 lidí do sběrného dvora, což je přes 24 tun papíru, který tam donesli. Celkem za ten měsíc
se nám podařilo vytěžit skoro 80 tun papíru. Dlouhodobě ve školách probíhá soutěž ve sběru
baterií a v červnu bude slavnostní vyhodnocení. Letos postavíme kompostárnu. Abychom ji
zaplnili, tak v Přerově proběhne taková revoluce. Občané obdrží 240 litrové nádoby a získají
dotaci na kompostéry. To bude pouze v lokalitách, kde jsou rodinné domy, tedy místní části
a tam kde je rodinná zástavba. Sběrný dvůr máme otevřen denně a po vybudování na ulici
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Želatovská, budeme mít v Přerově dva sběrné dvory. Ve sběrném dvoře jsme zahájili výkup
za peníze, papír vykupujeme za 1 Kč, školám vykupujeme papír za 1,60 Kč a nově jsme
zahájili výkup petek čirých, zelených, modrých. Trápí nás černé skládky. Celkem 3.000.000
Kč nás stojí ročně černé skládky. Náklady máme také na to, že nám občané podpalují
kontejnery, nebo nám přímo kradou papír z modrých kontejnerů. Ztráta se může pohybovat
okolo 750.000 Kč ročně. Předloženým záměrem zastupitelů SpP jsme se vážně zabývali
v Technických službách. V Mohelnici, Aši, Novém Boru jsme zjišťovali, jak systém funguje.
Obvolali jsme Staré Město, Letohrad, Nymburk, Hradec Králové a Mikulov. V Mikulově je
to nejdál, tam jsme osobně zajeli, jednali s vedoucí Odboru životního prostředí, s jednatelem
společnosti ISNO IT, což je místní softwarová společnost, a to ISNO, tak jak je tu
předkládáno, je komerční záležitost. Oni v podstatě vyvinuli software, na kterém to běží,
poplatek na jednoho klienta je 10 Kč na rok, což v našem prostředí by znamenalo 450.000
Kč ročně jenom za to, že ten software poběží. Druhý rok jim to funguje. Mikulov má 7 400
občanů. U nás v panelácích by to bylo horší. I tak, oni třídí odpad na 40 – 50%. Funguje to
tam tak, že každý dostane 4 kontejnery, jeden na směsný odpad, na biologicky rozložitelný
odpad, na papír a co čtyři týdny se kontejner vyveze. Sám jsem zvědav, až budeme svážet
biologicky rozložitelný odpad ob týden, to znamená jeden týden biologicky rozložitelný
komunální odpad a druhý týden směsný komunální odpad, jak ti občané v místních částech
se na to budou tvářit. V Mikulově mají poplatek 600 Kč na osobu, důchodci mají
automaticky slevu z toho poplatku. Zbytkový komunální odpad spalují v Brněnském SAKU.
Předkládám návrh na usnesení, protinávrh: Zastupitelstvo města Přerova po
projednání ukládá Radě města Přerova předložit ve spolupráci s TSMPr na
Zastupitelstvu města Přerova konaném dne 8.9.2014 k projednání záměr návrhu
systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu.
Možná by tam mohla být motivace, ale nejlepší motivace je opravdu přes děti, kdy vidíme,
že se snaží vychovávat i rodiče. Tím, že umožníme přímo výkup, to se nám zdá
nejjednodušší.
Finanční motivaci si dovedu představit v souvislosti s biologicky rozložitelným odpadem.
Proto dávám tento protinávrh.

Mgr. Grambličková:
Měla jsem podobný návrh, jako přednesl pan Zatloukal. Domnívám se, že to je dokonale
zpracovaný návrh. Aby se to nezazdilo, aby se s tím nějakým způsobem pracovalo a možná
najdeme systém, který je vhodný pro město naší velikosti.
Mgr. Netopilová:
Zastavím se u toho, co říkal pan Zatloukal, že věří na děti. To určitě ano. Nicméně, já bych
to nebrala jako to nejdůležitější. Stejně důležité je motivovat i ostatní. Jednu perličku –
bydlím v domě, ze kterého vidím na kontejnery na tříděný odpad, tak tam pravidelně vidím
občany, kteří vybírají papír právě pro ty děti, které ho nosí do školy.
Pokud jde o sídliště – v Letohradu na jednom sídlišti střední velikosti běží tříděný sběr
odpadů. Obyvatelé se pěkně zapojili a tenhle systém by se měl přizpůsobit místním
podmínkám. Pokud jde o sídliště, tak tam musí být kontejnery, pytle, které mohou do těch
kontejnerů jednou za měsíc dát. Nepředstavujme si, že oni stále něco házejí. V jiné obci to
mají zařízeno tak, že lidé dostanou pytle třeba velikosti 130 litrů na plasty a pokud
odevzdávají, tak ty pytle musí mít hmotnost minimálně 2 kg. U papíru minimálně 10 kg.
Někde zase pytle nechávají u svých domů, hlavně v zástavbách rodinných domů. Na
sídlištích to mají opatřeno kontejnery. Není v našich silách studovat tento systém do všech
podrobností. Jako pan Zatloukal se domnívám, že v Mikulově mají ten systém vypracovaný
nejlépe. V současnosti zavádějí novinku, začínají prodávat balený kompost lidem právě
z toho vytříděného bioodpadu a navíc inteligentní systém nakládání s odpady mají rozdělený
na několik druhů. Mají mini ISNO, green ISNO. Materiál stojí za zamyšlení a postupnou
realizaci, třeba právě přes ty místní části. Tím, že systém je dobrovolný, že umožňuje, že se
jim vrátí část financí, v Mikulově to může být až 70% poplatku.
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Ing. arch. Horký:
Jsem rád, že náš návrh podnítil zástupce Technických služeb, že se rozjeli do Mikulova a
začali zjišťovat, jak to funguje. Nejpodstatnější je zamezit odpadu. Právě systém v Mikulově
řeší i tohle. Chci zdůraznit, že jde o možnost zapojit se pro občany, nikoliv povinnost.
V Mikulově řeší i sídliště, nejen rodinné domy, kde je to jednodušší. Funguje tam něco, jako
sdružení vlastníků jednotek. Záměr potřebujeme detailně propracovat, potřebovali bychom,
aby rada pověřila Technické služby nebo Technické služby samotné, abychom to zkusili.
Není čeho se obávat. Zkusíme to a věřím, že to bude mít výsledky. V Mikulově 64% z
rodinných domů třídí odpad.
RNDr. Juliš:
My na odboru i Technické služby jsme pátrali, kde tento systém funguje. Není to v žádném
městě, které by mělo srovnatelný počet obyvatel jako my. Letohrad má 6000 obyvatel, dvě
bytová sídliště, přes 60 bytů. Dokud nevíme, zda systém lze aplikovat, že na sídlišti někde
funguje, tak ukládat termíny, kdy se zavede v Přerově, tak místo motivace, my můžeme
dosáhnout úplně opačného efektu, a sice demotivace. Mám obavy, jak by fungovalo na
sídlištích. V Holandsku, tam není tradice dělání černých skládek, lidé platí za zbytkový
odpad a ten tříděný dávají zadarmo do kontejnerů a to je motivuje k tomu, aby třídili, protože
budou platit méně za ten zbytkový. U nás by to nefungovalo, u nás by to motivovalo k tvorbě
černých skládek. A to je vyzkoušené. Kdysi mi pan Puchalský řekl, dělejme to jako
v Kanadě. Tak jsem se podíval, jak to po patnácti letech dělají v Kanadě. Ve stotisícovém
městě třídí odpady, protože tam nejsou sídliště našeho typu. My máme velká sídliště
s malým prostorem na odkladiště a jsou anonymní. Proto ty obavy. Nedával bych termín na
zavedení tohoto systému. Hledejme cestu, jaké zkušenosti jsme posbírali. My máme nízké
procento třídění, ale přitom méně zbytkového odpadu. Neukvapujme se s výběrem systému a
s termínem.
Mgr. Dvorský Ph.D.:
Je dobré motivovat lidi, aby třídili. A to finanční motivace, to je v podstatě v pořádku. Co si
budeme říkat, jsme Hanáci, ti si nechají pro korunu koleno vrtat. Potřebujeme znát náklady,
protože pokud by to bylo tak, že na sídlištích by náklady na zřizování dalších kontejnerů, do
kterých by se to sváželo, byly vysoké, tak se to musí zvažovat z obou stran. V tuto chvíli
není možné schvalovat bod 1), tím bychom celou diskusi o provedení finanční motivace
třídění úplně zazdili, protože bychom schválili jednu konkrétní variantu, a to ISNO.
Nechejme to na další zastupitelstvo a doufejme, že bude předloženo ve spolupráci
s Technickými službami a předkladateli tohoto návrhu něco, co půjde rozjet co nejdříve a
postupně šířeji.
Mgr. Netopilová:
My jsme ochotni datum posunout nebo ho tam prozatím nedávat. K panu Julišovi – nelze
pořád říkat, že něco nejde. Napřed je nutné prostudovat, začít třeba místními částmi.
Zdůrazňuji, že jde o dobrovolný systém, nejde o něco, co by se přikázalo. Nákladovost
spalovny bude jiného druhu.
p. Passinger:
Tenhle záměr je chvályhodný. Upozorňuji na nebezpečí černých skládek, jak tady padlo.
Z Německa vozí lidé odpadky. Znám některé, kteří když sem jedou na dovolenou, tak to co u
nich nelze zlikvidovat, tak dovezou sem. S podstatou materiálu, tříděním, souhlasím a
podporuji.
p. Zácha:
Měli bychom znát nákladovost. Je to o práci se spoluobčany. Dejme tam nákladovost.
Musíme vymyslet systém svozu, jak to budeme dělat.
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RNDr. Juliš:
Začněme u místních částí. Od začátku příštího roku je naplánováno i to, že místní části
budou zapojeny do sběru biologicky rozložitelného odpadu a do kompostování. Teď bychom
je zapojovali do dalšího systému. Nevím, jak by se to koordinovalo a jak by to snášeli. Už
teď je problém. Někteří nechtějí nádoby na bioodpad, nemají je kam dávat. Je motivační
každému dát dobrovolnou možnost.
Mgr. Netopilová:
Na pana Záchu – nemyslím si, že by lidé do nádob nebo pytlů dávali to, co tam nepatří. Byly
by označeny unikátním kódem, který by označoval toho, kdo pytel plní. Proč by to někdo
dělal? Zkušenosti z měst, kde ten systém funguje, to dokládají. Navíc by nedostali tu slevu.
Navrhuji, že v bodě 1) usnesení bychom škrtli datum od 1.1.2015 a v bodě 2) usnesení –
tam by bylo doplněno radě města ve spolupráci s Technickými službami. Jinak původní
text zůstává.
Ing. arch. Horký:
Jedná se jen o záměr. Je chybně uvedeno datum konání ZM, má být 8. září a 16. června
2014.
Bc. Zatloukal:
Můj protinávrh má jeden bod, a to ukládá Radě města Přerova předložit ve spolupráci
s TSMPr na Zastupitelstvu města Přerova konaném dne 8.9.2014 k projednání záměr
návrhu systému finanční motivace ke třídění komunálního odpadu. To znamená, ani
bod 1 ani bod 3 tam nebudou, pouze jediný bod, a ten jsem právě přečetl.
Hlasování o protinávrhu Bc. Zatloukala: Při hlasování bylo pro 32.

1061/23/10/2014 Účelová dotace podle
infrastruktury

Programu podpory

výstavby

technické

Materiál předložil, jako písemnou předlohu, náměstek primátora Mgr. Josef Kulíšek.
Zastupitelstvo města Přerova po projednání schvaluje v souladu s přijatým Programem podpory
výstavby technické infrastruktury uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu
technické infrastruktury v celkové výši max. 30.000,- Kč M*** Ch***, *** na vybudování čistírny
odpadních vod (ČOV) na pozemku p.č. 723/7 v k.ú. Kozlovice u Přerova pro novostavbu rodinného
domu v Přerově - Kozlovicích.
Diskuse:
Mgr. Puchalský:
Žadatelka je svobodná?
Mgr. Kulíšek:
Nevím.
Mgr. Puchalský:
Ta odpověď mě neuspokojuje. Jsou to manželé. Rád bych se na to podíval a měl tu odpověď
k dispozici.
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