
Zápis č. 2 ze zasedání Místního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 20. 2. 2015

Přítomni:

Místní výbor:

Ježík Pavel
Hlávka Rostislav
Pfeilerová Jarmila
Polášková Michaela
Dohnalová Lenka - omluvena

Hosté:

Jan Horký – člen Rady zastupitelstva města Přerova

1. Zahájení

Předseda přivítal přítomné členy a hosty a informoval o proběhlé schůzi VMČ a o úkolech 
z tohoto plynoucí.

Dále byly rozdány jmenovací dekrety pro jednotlivé členy a požadavky na vyřízení 
personálních záležitostí členů výboru na MMPr.

2. Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu BRKO

Předseda byl vyzván, aby v souvislosti se změnou systému svozu komunálního odpadu 
apeloval na příslušné osoby a složky ve věci komplikací s množstvích TKO v návaznosti na 
objem přidělených nádob a zdvojnásobení doby intervalu mezi svozy.
Požadavek bude předložen předem písemně, neb ani předseda ani zástupce se následující 
schůze VMČ neúčastní.
Text v příloze

3. Rozdělení financí přidělených pro místní část Dluhonice

Přidělené finanční prostředky budou orientačně rozděleny dle následující tabulky



FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍCH VÝBORŮ

Pravidla pro místní výbory

par. orj. místní část
rozpočet 2015

(v tis. Kč)

převody z r. 2014 
fin.prostředky          

"na hlavu"

Celkem 
dle pravidel
pro rok 2015

Dluhonice                                            UZ 
443

2212 520 nedočerpáno z akce oprava MK ul. U Zbrojnice                         43,8                            43,8    

2219 520
nedočerpáno z akce oprava chodníku ul. U 
Hřiště 

                        87,3                            87,3    

3392 510 kulturní dům - opravy                      85,0                            85,0    

2219 520 opravy chodníků                      80,0                            80,0    

3722 520 stanoviště pro separovaný odpad                      20,0                            20,0    

3319 110 kultura                      18,0                            18,0    

spotřební materiál                     10,0                            10,0    

3639 5XX nerozděleno                    156,0                          156,0    

limit celkem                   369,0                        131,1    
                    

500,1    

Návrh
Pravidla pro místní výbory

par. orj. místní část
rozpočet 2015

(v tis. Kč)

převody z r. 
2014 

fin.prostředky          
"na hlavu"

Celkem 
dle pravidel
pro rok 2015

Dluhonice                                            UZ 
443

2212 520 nedočerpáno z akce oprava MK ul. U Zbrojnice
                        

43,8    
                        43,8    

2219 520
nedočerpáno z akce oprava chodníku ul. U 
Hřiště 

                        
87,3    

                        87,3    

3392 510 kulturní dům - opravy                    118,1                            85,0    

kanalizace ke kulturnímu domu                    120,0       

2219 520 opravy chodníků                    180,0                            80,0    

3722 520 stanoviště pro separovaný odpad                      50,0                            20,0    

3319 110 kultura                      22,0                            18,0    

spotřební materiál                      10,0                            10,0    

3639 5XX nerozděleno                           -                           156,0    

limit celkem                   500,1    
                    

131,1    
                    

500,1    

Uvedené položky jsou návrhem, který se v průběhu roku bude měnit dle rozsahu čerpání a též 
k vyvstalým operativním požadavkům nutných zafinancovat.



4. Rozvoj obce

Dnešní host pan architekt Horký byl informován o uplynulém čtvrtstoletí vlád místních 
politických stran a  devastační dopad jejich rozhodnutí na vývoj, lépe říci zánik rozvoje místní 
části Dluhonice.
Shrnout by se to dalo do označení  - pohrdání sídelním útvarem Dluhonice a občany v něm 
žijící.
Řeč byla hlavně o scháleném územním plánu, hlavně o destruktivním zásahu připravované 
dálnice D1, o naprosto nepochopitelných věcech ve správních řízeních o zcela nulovém zájmu 
bývalých místních komunálních politiků na této státní investiční akci s ohledem problematiku 
zde v Dluhonicích vyvstalou.

5. Věci majetkoprávní

Požadavek MAJ k vyjádření
Místní výbor souhlasí s pronájmem zahrady v sousedství domu pana Kravce, který má 
doposud pronajmut a žádá o změnu smlouvy na jeho společnost (Daňová a účetní kancelář, 
sro.)

6. Investiční akce

Byla pozastavena příprava dokumentace na znovuobnovení příjezdové cesty k bytovkám U 
rozvodny a výstavba stanoviště TKO.
Na příští jednání MV budou pozváni místní obyvatelé k dořešení věci

7. Závěrem

Nelze se pozastaviti nad příspěvkem pana zastupitele Passingera, který si na zastupitelstvu 
dne 2.2. vzal Dluhonice do úst.  Nerozumíme tomu, co tím chtěl říci, ale měl by nejdříve 
zjistit skutečný stav věci , než se dotkne lidí, kteří tyto volby organizovali ve svém volném 
čase bez nároku na jakoukoli odměnu, na rozdíl od pana zastupitele.
Dotatečně tímto děkuji bývalým členům osadního výboru, kteří osobně předalí pozvání 
k volbám i do těch posledních ruin na periferiich katastru Dluhonic ve vyloučených 
lokalitách.

Příští schůze MV se bude konat v pátek dne 20.3. v 17:00 ve velkém sále KD

Zapsala: Jarmila Pfeilerová           Ověřil: Ing. Ježík Pavel

Příloha



Příloha

K diskusi na jednání Výboru MČ

Problematika nakládání s komunálním odpadem v místních částech.

1.
Možná již problém někdo nastínil, jestliže ano, tak se přidáváme 
Od 03/2015 jezahájen svoz v intervalu
1x za 14 dní směsný T KO
1x za 14 dní BRKO
členové MV jsou dotazováni místními občany, kde a jak mohou obdržet další nádobu na 
směsný KO, neboť produkce a kapacita nádoby byla adekvátní svozu 1x za týden, je zde řada 
občanů, kteří se dostávají do prekérní situace, neb pravidelně denně krom jiného produkují 
například použité jednorázové pleny

2. 
setkáváme se skutečně s lidmi, kteří jsou principielně a bytostně odhodlání separovat TKO,
v této věci se nabízí otevřít problematiku rozšíření pravidelných svozů například plastů,
v dnešní konzumní společnosti není problém, aby domácnost naplnila během 14-dnů nádobu 
o objem 110 či 250 litrů plasty, v modelu místní části se toto přímo nabízí, protože v řadě obcí 
tento systém již roky funguje, zpravidla lidé ve svozový den před svůj dům vyloží igelitové 
pytle odpovídající barvy a popisu pro příslušný druh odpadu, ale proč produkovat další plast 
pro sběr plastu, když se mohou použít přímo určené nádoby, což je elegantnější, kulturnější a 
možná i ekonomičtější

3.
problematika Dluhonic
požadavek o posílení odpadových kontejnerů na plasty,
řešeno má býti projektem na nová stanoviště, (nebo možná nádobami do domácností)
v některých místech je požadavek ( z prostorových důvodů) použití nádob ne 1100 litrů ale
pouze 250 litrů, - plasty, sklo,
údajně nelze tyto menší zakoupit, proč ?

  


