
 
OSADNÍ  VÝBOR   MÍSTNÍ  ČÁSTI  PŘEROV  VI – ÚJEZDEC 

 
Zápis z jednání výboru č. 2    konaného dne:  02.03.2011 18.00 hod. 

 
 místo konání: ÚŘADOVNA  MÍSTNÍ  ČÁSTI  PŘEROV  VI – ÚJEZDEC 

 
Počet listů:2        Počet  příloh: 

 
 
Přítomni:  Radomil Lepič, Libor Lecián, Zbyněk Hoferek,  Marek Hanzlík, Josef Neděla 
 
Program jednání: 
1. Zahájení  a schválení programu schůze 
2. Náležitosti a vyplnění formulářů k odměnám za činnost v osadním výboru 
3. Proškolení ke kódování úřadovny a přidělení kódů včetně rozdělení klíčů od úřadovny 
4. Seznámení členů s převzetím úřadovny a věcí s tím souvisejících 
5. - Zvolení hlasatele místního rozhlasu a proškolení 
    - Sepsání a schválení prvního hlášení místního rozhlasu 
6. Seznámení s požadavky místní části, které odeslala na magistrát města Přerova  komise 
rady pro místní část Újezdec , která  dříve pracovala v místní části Újezdec 
7.Rozdělení oblastí činnosti   osadního výboru na jednotlivé členy osadního výboru 
8. Závěr 
 
 
 
Návrh  usnesení č.:1 
 
Po schválení programu schůze osadní výbor rozhodl takto: 
 
Schvaluje 
 

- aby hlášení v místním rozhlase prováděl p. Lepič a jako náhradník p. Hanzlík 
- p.Leciána jako zástupce přes kulturu, volný čas, sport, stavby a komunikace 
- ing. Hoferka jako zástupce přes majetkové záležitosti, územní plány a pozemky 
- p. Hanzlíka jako zástupce přes dopravní záležitosti ve vztahu k BESIPu, kriminalita a 

její prevence, probační služby 
- p. Nedělu jako zástupce přes zájmovou činnost dětí a mládeže, údržba obce, zeleně, 
čištění obce a veřejné osvětlení 

- p. Nedělu jako správce úřadovny, s odpovědností za svěřený majetek úřadovny 
- požadavek červeného kříže o umístění vestavné skříně na masopustní kostýmy pod 

schody v místní úřadovně a doporučuje, aby tuto skříň vyrobil místní stolař p. Vrbík 
- úřední hodiny osadního výboru na úřadovně stanovuje na každou středu od 17.00 do 

18.00 hod 
  
 
Ukládá 

- zajištění schránky na úřadovně pro požadavky a názory občanů (odpovídá p. Lepič) 
- zjištění stavu petice k retardéru na Nové čtvrti (odpovídá p. Hanzlík) 

 



 
 
 

Důvodová zpráva: 
 

HLASOVÁNÍ  K USNESENÍ č. 1 
 

Jméno a příjmení PRO/PROTI/ZDRŽEL SE PŘIJATO 

Radomil Lepič PRO 
Libor Lecián PRO 
Zbyněk Hoferek PRO 
Marek Hanzlík PRO 
Josef Neděla PRO 

 
 

ANO   

Přítomno 5 
 
 
 
 
 
Stanovisko (návrh) pro Radu města Přerova: 

- podává návrh, aby mobiliář (židle), byl krátkodobě k zapůjčení organizacím v místní 
části 

- vznáší požadavek účasti zástupce osadního výboru při opravách, údržbách a 
jednotlivých investicích placených z rozpočtu města na území katastru Újezdec u 
Přerova  

- požaduje umístění jedné odpadní nádoby na ošacení. Dále žádá o vytvoření stanoviště 
pro odpadní nádoby v ul. Široká 

- dotazuje se na jednací řád mezi osadním výborem a magistrátem města Přerova a dále 
na stanovisko, zda korespondence mezi osadním výborem, magistrátem města a 
zastupitelstvem města je vázána 30-ti denní odpovědní lhůtou 

 
 
 
 
Zápis provedl: Marek Hanzlík 
 
 
 
Podpisy: 

Radomil Lepič               ……………………………… .    

 Libor Lecián                  ……………………………... .    

 Ing. Zbyněk Hoferek     ……………………………….      

 Marek Hanzlík               ……………………………….    

 Josef Neděla                  ……………………………….  


