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Zápis z 4.zasedání 

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (dále jen VPRID)

konané dne 11.2.2015 v 15:00 h v zasedací místnosti odboru ROZ

Přítomni: Ing. Hermély Petr (předseda výboru), Dostál Marek, Ing. Draška Jiří, Ing.arch. Horký Jan

(odchod v 16:10), Mlčák Ladislav, Švestková Valéria, Ing. Tužín Tomáš (odchod v 16:10),  

Ing. Lesáková Kamila (organizační pracovník)

Omluveni: Mgr. Pavlíček Robert (nemocen), Ing. Antonín Prachař (jednání v Praze)

Hosté: Pavel Košutek

Program:
1. Jednací řád - návrh nového řádu k připomínkování

2. Různé – Zřízení odboru dopravy

3. Kompetence výborů – návrh k připomínkování

4. Oblasti činnosti Výboru 

5. Statut občanských výborů města

Předseda VPRID zahájil jednání. Výbor je v počtu 7 přítomných členů (2 omluveni) usnášeníschopný.

Před prvním bodem projednání předseda ve věci „ne-/uzavření dodatku smlouvy o dotaci s p. S,“ 

seznámil VPRID s postupem navrženým právním oddělením, s tím, že podle tohoto doporučení bude 

vypracován materiál do orgánů města. Proti tomuto postupu neměl výbor námitek.

Materiál připravený Odborem ROZ do orgánů města bude obsahovat pouze 2 varinaty usnesení (var.I 

schválení uzavření dodatku, var.II neschválení uzavření dodatku). Ve stanoviscích odborů a organizací 

bude uvedeno doporučení VPRID k výši sankce, která by měla být přiměřená závažnosti porušení 

smluvních povinností p.S.. Pan S. si po rozhodnutí ZM musí eventuálně požádat o částečné nebo 

úplné prominutí předepsané částky k úhradě. 

1. Jednací řád - návrh nového řádu k připomínkování

S návrhem nového jednacího řádu zpracovaným Kanceláří primátora se VPRID seznámil v předstihu 
před termínem zasedání. V porovnání se starým jednacím řádem finančního a kontrolního výboru 
bylo v návrhu nového řádu vypuštěno několik dle VPRID důležitých ustanovení. Veškeré požadavky 
na doplnění a obsah jednacího řádu obsahuje soupis v příloze č. 2. VPRID pověřil předsedu předáním 
návrhů a připomínek Kanceláři primátora - viz příloha č.1 usnesení.

2. Různé – zřízení odboru dopravy
Na předchozích zasedáních bylo VPRID předloženo několik materiálů s dopravní tématikou. Výbor 
vydával stanoviska a doporučení k úpravám dopravního značení, řešení dopravních závad (např. DZ 
na nám.Svobody, dopravně-organizační uspořádání ul. Wurmovy, místo pro přecházení na křižovatce 
ul. Malá Trávnická x U Rybníka). 
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Vzhledem k množství projektů z oblasti dopravní problematiky, které jsou na výboru projednávány, 
VPRID podává ZM návrh uložit RM zabývat se vyčleněním pracovníků pro speciální oddělení /odbor 
dopravy, které by se zabývalo dopravní problematikou – viz příloha č. 1 usnesení.

3. Kompetence výborů – návrh k připomínkování + Oblasti činnosti Výboru

Předseda výboru na základě úkolu z 1.zasedání VPRID zpracoval návrh plánu činností výboru. VPRID 
obdržel návrh kompetencí výborů ZM zpracovaný Kanceláří primátora.

Výbor plní několik různých rolí v různých oblastech činnosti výboru. Rolí výboru je zastávat funkci 
poradní a kontrolní, strategickou a plánovací, koordinační a motivačně hodnotící v oblasti 
ekonomického rozvoje a podpory zaměstnanosti, dopravy a infrastruktury, občanské vybavenosti a 
kvalitě života i v oblasti environmentální. Podrobná specifikace rolí a oblastí činností výboru – viz 
příloha č. 3.

VPRID vzal na vědomí návrh oblastí činností výboru předložený předsedou a pověřil předsedu 
předáním návrhů a připomínek Kanceláři primátora ke kompetencím výboru – viz příloha č.1  
usnesení. 

4. Statut občanských výborů ve městě

VPRID projednal návrh „statutu občanských výborů města“ a pověřil p. Drašku, aby projednal na 
nejbližším zasedání Výboru pro místní části vztahy a definování přesahu působností výboru pro místní 
části a VPRID – viz. příloha č. 1 usnesení. 

Termín dalšího zasedání nebyl dohodnut. Předseda vyzval členy VPRID k účasti na veřejném 
projednání návrhu strategického plánu dne 24.2.2015 v 16:30 ve velkém sále MD Přerov. Zasedání 
bylo ukončeno v 17:20 h.

V Přerově dne 13.2.2015

Zapsala: Ing. Lesáková Kamila

…………………………v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély

Přílohy:

Příloha č.1  - Usnesení

Prezenční listina
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Příloha č.1

Usnesení č. 04

Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu

ze dne 11.2.2015

Výbor pro plán, rozvoj, investice a dopravu

__________________________________________________________________________________

VPRID/04/01/2015 Návrh jednacího řádu výborů ZM

VPRID po projednání zaslaného návrhu jednacího řádu pověřuje předsedu předáním návrhů a 
připomínek Kanceláři primátora viz příloha č.2.

PRO 7/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________
VPRID/04/02/2015 Oddělení/odbor dopravy

Výbor PRID vzhledem k množství projektů z oblasti dopravní problematiky, které jsou na výboru 
projednávány, podává ZM návrh uložit RM zabývat se vyčleněním pracovníků pro speciální oddělení
/odbor dopravy, které by se zabývalo dopravní problematikou“
PRO 7/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________
VPRID/04/03/2015 Návrh kompetencí výborů ZM

VPRID po projednání zaslaného návrhu „kompetencí výborů“ pověřuje předsedu předáním návrhů a 
připomínek Kanceláři primátora – viz příloha č. 3

PRO 5/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
__________________________________________________________________________________
VPRID/04/04/2015 Oblasti činností VPRID

VPRID po projednání bere na vědomí návrh oblastí činností výboru předložený předsedou.

PRO  5/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
_________________________________________________________________________________
VPRID/04/05/2015 Návrh statutu občanských výborů města

VPRID po projednání návrhu „statutu občanských výborů města“ pověřuje p. Drašku projednat na 
nejbližším zasedání výboru pro místní části vztahy a definování přesahu působností výboru pro místní 
části a VPRID.

PRO 5/ PROTI 0/ ZDRŽEL SE 0
_________________________________________________________________________________
V Přerově dne 11.2.2015

…………………………v.r.……………………………..

Ing. Petr Hermély
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Příloha č.2:

Souhrn připomínek VPRID k návrhu jednacího řádu výborů ZM

1) Součástí jednacího řádu (dále jen JŘ) musí být procesní schéma (ať už textové či grafické) 

průběhu realizace a dosahu působnosti usnesení výboru. 

2) Dále musí JŘ upravovat vztah k RM, k odborům magistrátu a případně i k ZM.

3) Do článku 3 formulovat odst. 2 v tomto duchu: 

Předseda výboru nebo pověřený člen výboru jednání svolává, určuje místo a čas jednání, 
zejména pak sestavuje program jednání, odpovědnost za zpracování předkládaných 
materiálů a způsob jejich projednávání ve výboru, popř. jejich předložení Zastupitelstvu. 
Materiály se předkládají zpravidla v elektronické podobě. Musí být zpracovány tak, aby 
umožnily členům výboru posoudit problematiku věci ve všech souvislostech a navrhnout 
vhodná opatření. 

4) Do článku 3 formulovat odst. 4 v tomto duchu: 

V případě, že předseda není na jednání přítomen, po nezbytně nutnou dobu jej zastupuje 
pověřený člen výboru, kterého si příslušný výbor zpravidla volí na svém 1. zasedání. Nezbytně 
nutná doba pak vyplyne z omluvenky a zdůvodnění neúčasti předsedy. Důvod neúčasti pak 
bude písemně uveden v prezenční listině.

5) Do článku 3 formulovat odst. 5 v tomto duchu: 

Není-li výbor na počátku jednání usnášeníschopný, vyčká řídící 15 minut a není-li ani po této 
době výbor usnášeníschopný, stanoví náhradní termín jednání, a to nejpozději do 14 dnů. 
Jde-li však o případ dle čl. III odst. 1. jednacího řádu, stanoví termín nejpozději do 3 
pracovních dnů. Následně jednání ukončí. 

6) Do článku 3 formulovat odst. 6 v tomto duchu: 

Řídící na jednání dále uděluje slovo, vede hlasování, zjišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, 
ukončuje a přerušuje jednání a dbá, aby mělo pracovní a věcný průběh. 

7) Do článku 3 doplnit do původního odst. 4 toto:
Důvod neúčasti bude uveden v prezenční listině.

8) Do článku 3 doplnit do původního odst. 5 toto:
Členové  Zastupitelstva města, kteří nejsou členy výboru, se mohou účastnit jednání výboru s 
poradním hlasem. 

9) Do článku 3 doplnit nový odst.  v tomto duchu:
Předseda nebo členové výboru hlasováním, mohou k jednotlivým bodům svého jednání 
přizvat také zaměstnance statutárního města Přerova zařazeného do Magistrátu a jiné osoby, 
které se jednání výboru mohou bez hlasovacího práva zúčastnit a vystoupit k projednávané 
problematice po udělení slova předsedou výboru, popř. jiným pověřeným členem. 

10) Do článku 3 doplnit nový odst. v tomto duchu:
V souladu s ust. § 82 písm. a) zákona o obcích má člen Zastupitelstva právo předkládat 
výboru návrh k projednání. Předloží-li člen Zastupitelstva písemný materiál, může být na 
jednání výboru přizván a vystoupit k projednávané problematice po udělení slova předsedou 
výboru, popř. jiným pověřeným členem. 
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11) Do článku 3 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Nesouhlasí-li některý z členů výboru s přítomností nebo udělením slova přizvané osobě, 
předloží předsedovi výboru, popř. jinému pověřenému členu návrh, o kterém předseda 
výboru, popř. jiný pověřený člen nechá hlasovat. 

12) Do článku 3 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Pokud je přizván na jednání výboru zaměstnanec magistrátu, jeho účast je povinná pouze 
v případě, že se projednávaný bod přímo dotýká oblasti jeho působnosti na magistrátu. 
Pokud se nemůže ze závažných důvodů zúčastnit, předem se omluví organizačnímu 
pracovníkovi výboru s uvedením důvodu své neúčasti. Důvod neúčasti pak bude písemně 
uveden v prezenční listině.

13) Do článku 4 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Usnesení výboru mají pro ZM resp. pro příslušný odbor doporučující charakter. Avšak 
v případě, že se příslušný odbor tímto doporučením nebude řídit, musí vedoucí příslušného 
odboru nebo jím pověřená osoba písemně výboru toto jednání zdůvodnit.

14) Do článku 4 doplnit nový odst. v tomto duchu:
Příslušný odbor zodpovídá vždy za to, že následná opatření či činnosti vyplývající z usnesení 
výboru budou v souladu s platnou legislativou, vniřními předpisy, atd (doplnit taxativní výčet 
těchto materiálů – dále jen „materiály“)…. . Pokud příslušný odbor nebo jiná pověřená osoba 
shledá rozpor mezi usnesením a platnou legislativou viz. výčet výše, podají o tom neprodleně 
písemnou zprávu organizačnímu pracovníkovi příslušného výboru.

15) Doplnit ze stávající JŘ celý článek upřesňující pořizování a distribuci zápisu z jednání výborů 
„Zápis jednání“:
1. O průběhu jednání a jeho výsledku vede organizační pracovník výboru jednoduchý zápis, 
který podepisuje předseda výboru nebo jiný pověřený člen a organizační pracovník výboru. 
Zápis obsahuje zejména program a stručný průběh jednání, přijaté návrhy či stanoviska pro 
Zastupitelstvo, přehled přijatých usnesení, včetně výsledků hlasování. Nedílnou součástí 
zápisu je listina přítomných. 

2. Jednu kopii zápisu předá organizační pracovník, předseda výboru nebo jiný pověřený člen 
na Kancelář primátora k uložení nejpozději do 10 dnů od jednání. Kancelář primátora 
zabezpečí jeho anonymizaci a vyvěšení na internetových stránkách města. 

3. Zápis v elektronické podobě rozešle organizační pracovník, předseda nebo jiný pověřený 
člen všem členům Zastupitelstva. V předmětu zprávy bude uvedeno: ZÁPIS a zkratka výboru. 
Seznam zkratek je uveden v příloze č. 1. 

4. O námitkách člena výboru nebo osoby účastnící se jeho jednání proti zápisu se rozhodne 
na nejbližším jednání výboru. 

16) Do článku 5 doplnit upřesnění v tomto duchu (kdy se má písemná zpráva ZM předkládat?) :
Kdy? Zpravidla na posledním zasedání v kalendářním roce? Nebo na předchozí výzvu 
zastupitelstva? – upřesnit….

17) Doplnit článek „organizační pracovník“ :
1. Zastupitelstvo jmenuje z řad zaměstnanců města zařazených do Magistrátu organizačního 
pracovníka pro každý výbor. 
2. Organizační pracovník není členem výboru. 
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3. Organizační pracovník spolupracuje s předsedou výboru na přípravě a rozesílání pozvánek 
s uvedením programu a podkladovými materiály. Pořizuje zápisy z jednání výboru, 
zpracovává spolu s předsedou materiály k projednání na zasedání Zastupitelstva, vede 
agendu výboru.

18) Doplnit článek, který umožní výborům sestavovat pracovní skupiny: 
1. Pro naplnění svých pravomocí mohou výbory ustanovit své pracovní skupiny . Pracovní 

skupiny jsou minimálně dvoučlenné. Členem pracovní skupiny nemusí být výhradně člen 
výboru. 

2. O složení pracovní skupiny rozhodne výbor hlasováním. V odůvodněných situacích může 
o vzniku složení pracovních skupin rozhodnout předseda výboru.

3. Pracovní skupina vybere ze svého středu vedoucího pracovní skupiny, kterého schvaluje 
hlasováním výbor. 

4. Pracovní skupina se ustavuje vždy ke konkrétnímu úkolu. O průběhu plnění a splnění 
tohoto úkolu informuje zástupce pracovní skupiny (zpravidla její vedoucí) výbor, jenž ji 
ustavil,na jeho jednání. Informace o průběhu nebo splnění úkolu bude zanesena do 
zápisu. Splněním úkolu je pracovní skupina automaticky rozpuštěna. 
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Příloha č. 3:

Oblasti činnosti výboru PRID - návrh

Připravovat doporučení a návrhy usnesení pro ZM,popř. i pro RM a stanoviska a závěry pro vybrané 
odbory MMPr v rámci těchto rolí :

1) Role poradní a kontrolní
- připomínkováni zadávací dokumentace zejména pro VZ a pro zpracování PD
- připomínkováni smluv nejen pro vŘ (zejména obchodní podmínky pro VZ)
- návrhy stanovisek k projektům a záležitostem týkající se rozvoje města 
- připomínkováni PD
- účast v komisích pro vŘ 
- podněty pro aktualizování vnitřních předpisu v souvislosti se změnami legislativy

2) role strategická a plánovací 
- podněty a připomínky k tvorbě strategických plánů a materiálů
- podněty, připomínky, analýzy 
- dotační a rozvojové programy (např. Program podpory výstavby technické infrastruktury, soutěž 
Rozkvetlé město)
- územní plány
- investiční plánování

3) role koordinační 
- seskupování projektů
- účasti v nadregionálních projektech
- zásobníky požadavků a projektových záměrů

4) motivačně-hodnotící 
- hodnocení spolupracujících odborů magistrátu

Tyto role bude VPRID uplatňovat v oblastech:
1) ekonomicky rozvoj - podpora zaměstnanosti (browfields, nové průmyslové zóny , inkubátor, rozvoj 
stávajících firem,
2) Dopravy a veřejného prostoru města, infrastruktura ( cyklodoprava, D1, vlaky, MHD, parking, 
kanalizace, atd.
3) Občanská vybavenost a kvalita života ( bydlení, sociální, bezpečnost, vzdělaní, zdravotnictví, 
cestovní ruch, kultura, sport, osoby se sníženou schopností orientací a pohybu)
4) enviromentální (protipovodňová opatření, nakládání s odpady vč. otázky ZEVO, koncepce zeleně)


