
Jednání  Osadního výboru pro místní část Přerov VI-Újezdec
konané  dne  30. ledna  2013, v 17.30 hodin na úřadovně v místní 

části Přerov VI-Újezdec, ul. Větrná

POŘAD: 

---------------

1. Zahájení

2. Informace o rozpočtových požadavcích OV na rok 2013 

3. Informace o neprovedené investiční akci v roce 2012

4. Předložení návrhu na zbudování multifunkční zpěvněné plochy a dětských prvků 
na tzv. tréninkovém hřišti

5. Předložení návrhu na vybudování veřejného osvětlení na tzv, tréninkovém hřišti

6. Různé 

7. Náměty, dotazy a připomínky

8. Závěr zasedání 

Zápis  z jednání OV

Jednání řídí Radomil Lepič

Přítomni: Lepič R., Lecián L., Ing. Hoferek Z., Hanzlík M., Neděla J.

Garanti  OV:   Mgr. Hluzín D., Mgr. Kulíšek J.,

Hosté:  Zácha  M. DiS.

Veřejnost: Zapletal Jiří  st., Jirků Josef



Úvodní slova, přivítání a seznámení přítomných s programem vyslovil p. Lepič. Dále 

jednající seznámil s rozpočtovými požadavky osadního výboru na rok 2013 (odst. a)

a s investičními požadavky místní části na rok 2013. (odst. b) Pak vyslovil 

poděkování p. Záchovi za ochotu a pomoc při realizaci zakázky v ulici Pod Dubíčky.

P. Zácha promluvil k všeobecné problematice OV všech místních částí, zvláště pak 

k financování místních částí a ke stavu finančních možností města. Doplnil ho          

p. Kulíšek s připomínkou priorit budování nových komunikací v naší místní části. Oba 

se pak pozastavili nad nekalými praktikami a pomluvami některých jedinců z naší 

místní části.

P. Lepič dále mluvil celkově k problematice investic v Újezdci, k přerozdělování 

financí (odst. c) a k neprovedené investiční akci z roku 2012. (odst. d) Zároveň 

požádal garanty OV o možnost navrácení propadlých finančních prostředků. 

K tomuto se vyjádřil p. Zácha a informoval přítomné o problémech ohledně této akce 

a zvláště pak o vyjednávacích potížích s úřadem pro zastupování státu.

Slovo dostal p. Lecián a seznámil přítomné s plánem realizace multifunkční plochy 

na současném tréninkovém hřišti, včetně inženýrských sítí. K tomu se kladně 

vyjadřuje p. Zácha a přislíbil pomoc při organizaci tohoto projektu. O této investiční 

akci byla záhy rozvinuta rozsáhlá debata k vysvětlení některých podrobností.

V bodu „různé“ se p. Lepič vyjádřil k problematice spolupráce OV s technickými 

službami, dále se jednalo o úklid sněhu, veřejnou službu, akce Z a o spolupráci s                  

p.   S.. Všichni garanti OV se vyjádřili kladně k nákupu křovinořezu z financí určených 

pro akce Z. Tento bude sloužit pro potřeby veřejných ploch. P. Kulíšek a p. Zácha 

hovořili o problémech akcí Z v místních částech města Přerova a chvalitebně se 

vyjádřili o funkčnosti tohoto projektu v naší místní části.

Dále se ke slovu přihlásil p. J.   s žádostí o zápůjčku místnosti na úřadovně v Újezdci 

pro provozování keramického kroužku pro děti a veřejnost. Sdělil, že je tak nutno 

učinit pro možnost získání grantu na provoz této neziskové organizace. Tato žádost 

byla vzápětí odhlasována OV kladně. (4 pro, 1 se zdržel)

P. Z.   požádal přítomné o pomoc při řešení problému ohledně blátivých cest 

přiléhajících k jeho domu v ul. Hlavní na konci obce. Jde o nezpevněnou komunikaci 

okolo poldru a o komunikaci ze Želatovic, která je ve špatném technickém stavu. 

Zúčastnění přislíbili zahájit jednání o zlepšení tohoto stavu.

Závěr a poděkování přítomným vyslovil p. Lepič.

Zapsal: Marek Hanzlík                                                  

                                                                                      Předseda osadního výboru                        

                                                                                                Radomil Lepič



PŘÍLOHY K JEDNÁNÍ  OV ZE DNE 30.1.2013

a) 

Předložení podkladů pro sestavení výdajové části rozpočtu na rok 2013. 

Elektrický osoušeč rukou Fenix ZY 203-A  

Tekuté mýdlo 5 l 

Čistící prostředek na podlahy 5 l 

Clin na okna s pumpičkou 2 ks 

Čistič na záchod 2 ks 

Toaletní papír - balení 

Papírové utěrky – balení 

Látkové utěrky 10 ks 

Sáčky do koše 30 l – 5 balení 

Houbičky na nádobí 10ks 

Kancelářský papír 500 listů 

Náplň do tiskárny 2 ks (á 650,-Kč) 

Eurofolie A4 50 ks 

Druhá zóna čištění 2ks 2x1,5m 

První zóna čištění 1ks 

Odesláno 26.9.2012 pí Brázdové

b) 

Požadavek místní části Újezdec v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2013. 

Odesláno 31.8.2012 pí Schonová

- oprava silnice ul. Pod dubičky (realizováno v říjnu 2012)

- oprava silnice ul. Ke tmeni   

- oprava silnice ul. Spojovací 



- oprava silnice ul.  U studýnky 

- oprava silnice ul. Hlavní (od kaple po křižovatku s ulicí Pod dubičky) 

- oprava silnice ul. Široká    

- oprava chodníku ul. Hlavní (od školky po točnu) 

- zbudování osvětlení po celé délce chodníku od křižovatky ul.  K Moštěnici až do          
Újezdce  (ul. Hlavní)     

- zatrubnění potoka na ul. Široká v délce cca 50m a zbudovat zde parkoviště formou 
zatravňovacích panelů (havarijní stav, sesuv břehu ohrožuje rodinný dům) 

-  umístění dalších dětských hracích prvků (v obci pouze skluzavka pro děti) 

- oprava silnice na ul. U spojů 

- zastřešení dvorního traktu úřadovny, včetně rekonstrukce venkovního WC 

- zpracování studie na vybudování  víceúčelového sportovně-kulturního zařízení 
(tréninkové hřiště) 

- oprava pomníku padlých občanů Újezdce (točna) 

- zbudování asfaltové plochy pro dětské dopravní hřiště 

- ul. Nová čtvrť vybudování chodníku 

- oprava cesty na ul. U spojů

Mimořádné finance na společenské akce 

* Hody v Újezdci     40.000,-Kč 

c)

Rozpočtové požadavky na rok 2013 místní části Újezdec, odbor majetku města 

(550,-Kč/občana celkem 435.000,-Kč) odesláno 24.10.2012 p. Mgr. Vojtášek

1. Kulturní, sportovní a společenské akce (včetně hodové slavnosti) 40.000,-Kč  

2. Oprava pomníku padlých občanů  20.000,-Kč

3. Zbudování multifunkční zpevněné plochy a dětské prvky na tzv. tréninkovém hřišti         

    270.000,-Kč

4. Zbudování veřejného osvětlení tréninkového hřiště  105.000,-Kč



Po schválení rezervace fin. prostředků v rozpočtu na rok 2013, budeme jednotlivé 

akce konzultovat a realizovat s jednotlivými pracovníky MAJ. 

d)

Na rok 2012 bylo navrženo a schváleno 110.00,-Kč na zbudováno el. přípojky na 

tréninkové hřiště. Dle sdělení pí Kameníčkové je hotová projektová dokumentace, ale 

vzhledem k nevyjasněným pozemkům (stát/město) nebyla provedena realizace a 

finanční prostředky  na tuto akci schválené pro rok 2012 nelze automaticky převádět 

do dalšího roku.


