
Zápis č.1 z jednání Místního výboru pro místní část Přerov VI-Újezdec
dne 18.2.2015

Přítomni: Radomil Lepič, Jitka Stoklásková, Marek Hanzlík, Ivana Kleinová, Břetislav    
Vystavěl

1. Zahájení
2. Předání jmenovacích dekretů
3. Informace ze setkání předsedů místních výborů s pracovníky magistrátu města Přerov
4. Stanovení priorit a záměrů MV Újezdec (investice krátkodobé a dlouhodobé)
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

MATERIÁLY  A  NÁVRHY  K  JEDNOTLIVÝM  BODŮM

1. Předseda Radomil Lepič přivítal členy Místního výboru Újezdec  a seznámil je s 
dnešním programem.

2. Předseda Místního výboru Újezdec předal všem členům místního výboru jmenovací 
dekrety.
Místním výborem byla zvolena pro vyzvedávání dárků od Primátora města Přerova 
pro jubilanty v místní části Újezdec paní Marie Rauová. 

3. Předseda seznámil členy MV s průběhem setkání předsedů MV s pracovníky 
magistrátu města Přerova:
- informace o proběhlé inventarizaci movitého majetku využívaného MV
- informace o stavu nemovitého majetku využívaného MV
- informace o členěné a čerpání přidělených finančních prostředků pro jednotlivé 
místní části
- pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky místních výborů města Přerova
- vzorový jednací řád výborů

4. Priority pro rok 2015:
-oprava havarijního stavu komunikace ul. Ke tmeni
-oprava havarijního stavu chodníku před školkou
-oprava příkopy ul. Spojovací
-výměna oken a dveří do garáže SDH
-oprava dvorního traktu úřadovny a její dovybavení

          
           Opět byl projednáván rozpočtový plán na rok 2015. Předseda upřesnil informaci o 

čerpání finančních prostředků na kulturu – z celkového rozpočtu 790 tis. Kč jen 6%, v 
našem případě tedy 47.400,- Kč. Byl sestaven nový rozpočtový plán s konkrétními 
částkami na jednotlivé akce (viz tabulka).

Dle předloženého návrhu bylo rozhodnuto o výrobě nových stolů do úřadovny MV. 
12 stolů rozměru 1600x800 mm v celkové ceně 37.200,- Kč.



Proběhla diskuse o řešení příkopy ul. Spojovací v prostoru bývalé chmelnice. Na tuto 
akci bylo z rozpočtu pro rok 2015 určeno 20.00,-Kč a převod částky 48.200,- Kč
z ostatních fin. prostředků přidělených MČ v r.2014.

Projednán byl návrh na zrušení výpůjčky tréninkové hřiště TJ Sokol Újezdec a toto 
převést pod správu MV. Tento návrh byl zařazen mezi dlouhodobé priority. Způsob 
bude projednán s odborem majetku.

Finanční prostředky z r. 2014 "na hlavu" ve výši 27,5 tis. Kč a ostatní finanční 
prostředky přidělené MČ v r. 2014 ve výši 48,7 tis. Kč budou převedeny k čerpání do 
roku 2015. Žádost vyřídí předseda MV.

5. Dne 25.2.2015 v 19.00 hod. proběhne na úřadovně MV setkání se  živnostníky a 
firmami za účelem zjištění jejich potřeb a představ na život v naší obci a jejich 
možností se do tohoto zapojit (sponzorink apod.)

MV chce pozvat ředitelku MŠ Újezdec a novou knihovnici knihovny v Újezdci za 
účelem zjištění jejich zájmu o spolupráci s MV (možnosti, potřeby, využití budovy MŠ 
pro jiné než dosud tam konané aktivity).

6. Diskuze

Předseda přednesl požadavek paní K. na sečení trávy na ul. Nová čtvť, parcela 1001 a 
1002. Po šetření bylo zjištěno, že část tohoto pozemku patří městu, bude tento 
pozemek zařazen do seče.

7. Závěr

Příští zasedání MV bude 25.2.2015 v 17.30 hod. na úřadovně MV v Újezdci.

Zapsala Ing. Ivana Kleinová

Zápis schválil předseda MV Radomil Lepič.


