
Zápis z 1. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: Schůze Výboru pro místní části

Datum jednání: 18. února 2015 od 16.00 hodin v salonku Městského domu

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 19. března 2015 od 16,00 hodin v zasedací místnosti 

Smetanova (průjezd)

Místo jednání: zasedací místnost rady

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ

Radek Pospíšilík předseda

Jiří Draška MČ Předmostí

Dana Svobodová MČ Lověšice

Jolana Čechová MČ Kozlovice

Pavel Ježík (nečlen) MČ Dluhonice

Radomil Lepič MČ Újezdec 

Miloslav Kolský (nečlen) MČ Čekyně

Aleš Vohnický MČ Henčlov

Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Miloslav Šváček MČ Penčice

Omluveni:
Bohumír Střelec – MČ Čekyně (zástup nečlenem)

Josef Venský - MČ Popovice

Hosté:
Miloslav Kolský, Pavel Ježík,
Ludmila Tomaníková, Ingrid Lounová, Lenka Chalupová, 
Radek Koněvalík

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13. Výbor je usnášeníschopný, přítomno 12 lidí, z toho 10
s právem hlasovat. Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 

Navrhovaný program:
1. Úvod a představení členů výboru, hostů, předání jmenovacích dekretů členům.

Odhlasování možnosti účasti a vystupování hostů – M. Kolský, P. Ježík, L. 
Tomaníková, I. Lounová, L. Chalupová, R. Koněvalík.
Hlasování – možnost účasti - odsouhlaseno jednohlasně. 



Ing. Koněvalík – ředitel TSMPr – podklady budou zaslány

- Harmonogram blokových čištění v místních částech
- Mapy sečení – budou vytištěny, po odpřipomínkování budou opatřeny podpisy zástupce 

magistrátu, TSMPr a místního výboru 
- rozvoz odpadových nádob na biologicky rozložitelný odpad, lze i nyní objednávat (kdo 

nemá), první svoz bude realizován v prvním březnovém týdnu
- Informace o jednání  - BRKO – systém by měl být daleko řízenější, jedna sobota v měsíci 

bude od 9 do 12 hodin objíždět místní části (připraví harmonogram) – budou rozvezeny 
kontejnery, které tam budou jen 3 hodiny – je nutné zajistit dozor (z TSMPr nebo místního 
výboru, buď za peníze nebo zdarma). Odpad musí být zcela čistý. Újezdec – v jejich místní 
části systém vyhovoval tak, jak byl v minulosti. 3 hodiny se jim zdají být málo. Ing. 
Koněvalík – zvážit, budou vyhodnocovat připomínky. Mgr. Vojtášek doplnil, jak systém 
bude fungovat.  Na příští schůzi výboru bude projednáno podrobněji. 

- TSMPr dostaly mailem informace o druhém kolu rozvozu nádob, pokud někdo 
nevyzvedne, je možné se dohodnout na vyzvednutí v TSMPr

2. Odhlasování, příp. doplnění programu jednání. Program nebyl doplněn ani 
pozměněn. 
Hlasování – program - odsouhlaseno jednohlasně. 

3. Představení, příp. doplnění cílů výboru (materiály 1 a 2)
Předseda rozvedl jednotlivé body připraveného materiálu č. 1, jedná se o materiál, o 
kterém se bude jistě diskutovat vícekrát.
R. Lepič – k bodu 5:
Dotaz, zda provozní záležitosti místních výborů jednotlivých místních částí budou 
projednávány v tomto výboru. Odpověď – nikoliv. 
J. Draška – k bodu 2:
K databázi, je i členem PRID, kde se zabývají rozvojovými záležitostmi, diskutuje se 
v rámci rozvoje města, kde jsou v příloze i databáze různých požadavků z různých 
oborů. Souhlasí, že by měl být zde vytvořen opravdu reálný plán pro cca 5etý horizont. 
V rámci PRID mu bylo uloženo, aby vznesl na tomto výboru požadavek k vnitřnímu 
předpisu 9/2012 – stanovuje podmínky pro výběrová řízení. Cílem je, aby oba výbory 
spolupracovaly. V rámci výboru by měla být vytvořena pracovní skupina. 
Dále J. Draška navrhuje do cílů výboru zapracovat z Plánu pro Přerov 2014 – 2018, 
přijatého současným vedením, zapracovat ustanovení bodu X. Místní části jako 
požadavek na vedení města. Jedná se zejména o zajištění účasti odpovědných zástupců 
místních výborů ve výběrových komisích pro vyhodnocení veřejných zakázek pro 
místní části a tento požadavek rozšířit o účast zástupců výborů místních částí již při 
přípravě zakázek (zadání, projektová příprava ) a o účast jejich zástupců v průběhu 
realizace (kontrolní dny, změnová řízení apod.).
Z. Vojtášek doporučuje, aby si nedával výbor přiliš široké cíle, dát si splnitelné cíle. 
Hlasování – bod programu 3 - odsouhlaseno jednohlasně. 

4. Vstup šéfredaktorky Přerovských listů Mgr. Ingrid Lounové
Představení Přerovských listů, spolupráce s místními částmi – navštívila každou 
místní část. Navrhuje, aby se na ni obraceli s podněty a náměty. Chtěla by, aby 
v každém čísle byla informace z některé z místních částí. Pokud budou mít problémy 
s distribucí – řešit s ní, bude reklamovat, nejlépe zasílat mailem. Kontakt (je uveden i 
v tiráži): Ingrid Lounová, prerovske.listy@seznam.cz, mobil 725 178 178



Termín – uzávěrka Přerovských listů je zpravidla do 15. předcházejícího měsíce. 
Upoutávku do kulturního servisu stačí zaslat do tohoto termínu, pokud budou chtít 
připravit ve spolupráci s šéfredaktorkou článek, je třeba komunikovat s šéfredaktorkou 
do 10. předcházejícího měsíce. Do Přerovských listů mohou být předávány pouze  
fotky v tiskovém rozlišení, s autorským právem, ve formátu jpg. 

5. Vstup paní Ludmily Tomaníkové, předsedkyně Komise pro občanské záležitosti
Informace o činnosti Komise pro občanské záležitosti – vítání občánků, zlaté a 
diamantové svatby, setkání s pětasedmdesátníky. Žádá spolupráci ve věci blahopřání 
jubilantům v místních částech, potřebuje nahlásit jména občanů, kteří si budou
vyzvedávat dárky a kytky. Budou – případně ve spolupráci s předsedou či jiným 
členem výboru - blahopřát jubilantům. Nemusí to být člen výboru, ale musí mít od 
výboru pověření ke spolupráci s Komisí pro občanské záležitosti , protože bude  
přebírat dárky, je třeba uvést jméno, příjmení a kontakt. Návrhy uvést do zápisu nebo 
zasílat mailem
Daniela Novotná, 724 236 855, daniela.novotná@prerov.eu,
Ivana Veselá, 581 268 452, ivana.veselá@prerov.eu,
Ludmila Tomaníková, 731 618 125, ludmila.tomanikova@prerov.eu. 
L. Tomaníková doplnila, že zatím spolupracují s lidmi, s nimiž spolupracovali 
v minulém období. V každé místní části mají blahopřání jubilantům zorganizováno 
jinak. 
Předsedkyně komise chodí osobně blahopřát jubilantům, kteří se dožívají 100 a více
let (případně i s primátorem).

6. Projednání způsobu stanovení priorit oprav a investic v místních částech, vstup 
Mgr. Zdeňka Vojtáška, vedoucího Odboru správy majetku a komunálních služeb
Informace o tom, jak se stanovují priority na opravy v místních částech. Spolupráce 
s předsedy při sestavování návrhu rozpočtu, jednak s odborem správy majetku, dále 
s Kanceláří primátora (případně vnitřní správy a rozvoje). Akce do 500 tis. Kč jsou 
přímo v kompetenci odboru majetku, který zabezpečuje přípravu akce, výběrové řízení, 
snaží se spolupracovat s místními částmi (ne vždy se daří zcela ideální spolupráce, 
některé informace někdy „utečou“). Žádají si stanoviska jednotlivých místních výborů 
při převodech, nájmech, které se jich dotýkají. 
Akce nad půl milionu připravuje odbor rozvoje, požadavky místních částí mohou 
spadat i do této kategorie. 
Předání podkladových tabulek zástupcům jednotlivých výborů – vysvětlení 
jednotlivých položek a údajů v tabulkách. Požadavek na rozdělení finančních 
prostředků nerozdělených, případně úpravu již navržených aktivit. Návrhy rozpočtů 
předcházejících předsedů jim klidně zašle mailem, mohou požádat na adrese: 
Zdeněk Vojtášek, 606 022 876, zdenek.vojtasek@prerov.eu.
Návrh na usnesení: 
Výbor pro místní části doporučuje Zastupitelstvu města Přerova převést finanční 
prostředky ušetřené na investičních akcích roku 2014 v místních částech
Dluhonice, Újezdec, Penčice, Čekyně do rozpočtu těchto místních částí pro rok 
2015.
Hlasování – pro 9, zdržel se 1

A. Vohnický – peníze z loňského roku. V současné době neumí finanční prostředky 
rozdělit, je možné dát je do rezervy. Odpověď – nikoliv, ponechat finanční prostředky 
na položce chodníky. 



R. Pospíšilík – proč si místní části nemohou sami realizovat jednoduchá předláždění 
– za materiál a práci. Z. Vojtášek – bylo zkušebně (přes všechna rizika) realizováno 
v Čekyni a skončilo to na nezájmu lidí realizovat tuto práci. Diskuse k problematice. 
Lokální propady a nutná údržba - nutno řešit přes odbor majetku, který vyhodnotí a 
bude řešit (nikoliv z prostředků místní části). 
A. Vohnický  – požadují, aby v místních částech měli k dispozici projekty předem, aby 
se mohl místní výbor vyjádřit a případně podnítit změny dle požadavků spoluobčanů. 
M. Zácha – doplnil informace ke způsobu zadávání zakázek a ke komunikaci
s výbory. 
J. Čechová – kdo bude po vybudování kanalizace realizovat a financovat chodníky 
v Kozlovicích. Diskuse. Z. Vojtášek – komunikace není součástí akce,  investor musí 
zajistit navrácení do původního stavu. Realizace nových chodníků je  otázka na další 
plánování. M. Zácha – kraj dlouhá léta uváděl, že komunikaci mohou upravit až po 
realizaci kanalizace. J. Čechová – otázka, zda by neměli část peněz např. vyčlenit na 
vybudování některé části chodníku. Odpověď - mohou takto uvažovat.
J. Čechová – k projektům – pokud dají požadavek, jakou investici by chtěli v místní 
části realizovat, zpracuje se projekt, a i když následně není akce realizována, náklady 
za projekt jdou z peněz místní části. Diskuse - pokud projekt je zpracován, musí být 
zaplacen. L. Landsmannová doplnila, že technická pomoc vždy něco stojí. 
J. Čechová – otázka, zda by neměli část peněz např. vyčlenit na vybudování některé 
části chodníku. 
L. Landsmannová – požadavek na informaci, jaké projekty jsou pro jednotlivé místní 
části zpracovány a v jaké fázi rozpracovanosti, včetně platnosti projektu. Předseda 
uvedl, že požádají o informaci odbor rozvoje. Z: Ing. Gala T: příští zasedání výboru
L. Landsmannová – oprava chodníků za 2 mil. 700 tisíc – dotaz, zda si mohou peníze 
šetřit na tuto investiční akci. Z. Vojtášek – v zásadě lze, projekt lze soutěžit i po 
částech, je otázka, jak velké náklady by byly spojeny s rozdělením projektu na 
jednotlivé části. Takové případy nutno řešit samostatně dle konkrétních podmínek. 

7. Čerpání přidělených finančních prostředků
Bylo projednáno v minulých bodech. 

Příchod člena J. Venského - přítomno 13 lidí, z toho 11 s právem hlasovat. 
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 

8. Projednání dalších materiálů z přílohy
Příloha č. 3- připravit připomínky na příští jednání (hodinové sazby za cvičení)
R. Lepič – návrh na výpůjčku na fyzickou osobu
Lověšice – úřadovna je pro zahrádkáře, je tam i knihovna 
L. Landsmannová – údržba, úklid, praní, malování – kdo by měl uklízet
Příloha č. 4 – materiál k zamyšlení a do budoucna k případné diskusi

Příloha č. 5 - Stanovení časového harmonogramu jednání výboru na rok 2015
Hlasování – časový harmonogram - pro 10, proti 1

Příloha č. 6 – písemné připomínky zasílat D. Novotné
Příloha č. 7– písemné připomínky zasílat D. Novotné
- Předseda – zasedání výboru by mělo být neveřejné, jednací řád se nevztahuje na 

jednání místních výborů



Materiál na stůl – přejmenování ulic. 
R. Lepič, J. Draška – návrh – odmítá projednat, jelikož mu nepřísluší a bere na 
vědomí informaci o názvech, které již nemají být při pojmenování ulic používány. 

Návrh na usnesení:
Výbor pro místní části odmítá materiál projednat, jelikož mu nepřísluší a bere na 
vědomí informaci o názvech, které již nemají být při pojmenování ulic 
používány. 
Hlasování – jednomyslně  

9. Vstup přítomných zastupitelů (dle zájmu) - v minulých bodech. 

10. Stanovení časového harmonogramu jednání výboru na rok 2015 (materiál 5) –
projednáno v minulých bodech. 

11. Různé, diskuse
V. Hluzinová – dotaz ve věci péče o zeleň, převod péče o zeleň pod místní část a 
převod finančních prostředků za realizaci této služby (bylo by komplet vyčleněno 
z TSMPr). Diskuse – případné klady, očekávané problémy. Z. Vojtášek – bylo by třeba 
říct požadavky a teprve pak se může řešit, zda by to bylo možné a za jakých podmínek. 
T. Přikryl – problém s přebíráním práce – sečení v místních částech. Odsouhlasení a 
převzetí práce bude problém, všichni členové výboru pracují. 
D. Svobodová – bývá problém s ponecháním trávy po seči na plochách. Z. Vojtášek –
je třeba hlásit v reálném čase, budou řešit a odpoví. 
Z. Venský – platí se z TSMPr i opravy a údržby dětských hřišť? Z. Vojtášek – ano,
některá. Vzhledem k tomu je třeba napsat konkrétní dotaz. Doplnil, že v současné 
době se zpracovává materiál o stavu správy hřišť, následně bude provedena fyzická 
kontrola. Problém je tedy v řešení. 
P. Ježík – poukázal na problém, že výše rozpočtu, vázaná na počet obyvatel vychází z 
trvalého bydliště. V současné době řada lidí, kteří v místní části bydlí, má trvalý pobyt 
na Bratrská 34, případně žijí přímo v místní části – avšak v různých formách nájmu. 
To má negativní vliv na výši této části rozpočtu.
P. Ježík – institut účastníka správního řízení. Požadavek, aby to, co se týká místních 
částí (úřední deska) bylo zasíláno místním výborům, a to i informace od  speciálních 
stavebních úřadů, dalších orgánů státní správy a od soukromých firem. V této 
souvislosti L. Landsmannová doplnila, že družstvo si udělalo novou chmelnici, nebyli 
o tom  informováni.
R. Lepič – požaduje oslovit státní pozemkový úřad a jednat o možnosti dotací na 
remízky, polní cesty apod. Diskuse – po ukončení pozemkových úprav již dotace 
zřejmě nelze čerpat. R. Lepič požaduje písemně zjistit, zda tato možnost stále trvá. 
Z. Vojtášek – zda chtějí, aby investiční akce byly konzultovány a opatřeny vyjádřením 
místního výboru, aby člen místního výboru byl delegován do výběrových komisí apod. 
Předseda – ano, zástupce místní části musí být u akce od začátku, v průběhu akce 
(kontrolní dny) i při předávání. Závěr: Navrhnout odboru vnitřní správy, aby byly 
místní výbory začleněny do vnitřního předpisu (stanovisko, účast při zadání zakázky, 
umožnit účast na kontrolních dnech, předávání zakázek).  
J. Draška – je i členem výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu (PRID) – dostal 
úkol projednat a definovat přesahy působnosti výboru pro místní části a PRID.
Z diskuse vyplynulo, že nejvhodnější by bylo vytvořit pracovní skupinu. Předseda tedy 



navrhl, aby byla vytvořena pracovní skupina, která projedná „rozdělení“ kompetencí 
– byli nominováni: R. Pospíšilík, L. Landsmannová, B. Střelec –

Návrh na usnesení:
Výbor pro místní části nominuje do společné pracovní skupiny výboru pro plán, 
rozvoj, investice a dopravu a výboru pro místní části tyto členy: Radek Pospíšilík, 
Ludmila Landsmannová, Bohumír Střelec.
Hlasování – jednomyslně

Dluhonice – požadavek na změnu – odvolat Ing. Rostislava Hlávku, zvolit členem 
předsedu Ježíka. Předseda uvedl, že požadavek je třeba zaslat písemně. Následně bude 
připraven materiál na zasedání zastupitelstva. Z: D. Novotná, R. Pospíšilík

12. Závěr, poděkování za spolupráci. Ukončení zasedání předsedou. 


