
Zápis z 7. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 10. září 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 8. října 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 MČ Dluhonice

Radomil Lepič MČ Újezdec 

MČ Čekyně

Petr Laga MČ Henčlov

Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Miloslav Šváček MČ Penčice

Omluveni:

Bohumír Střelec – Čekyně
Aleš Vohnický - Henčlov
Petr Mlčoch – tajemník

Ivana Pinkasová – vedoucí odboru řízení projektů a investic

Hosté:
Petr Vrána – člen rady a zastupitelstva
Zdeněk Vojtášek – ved. odb. správy majetku a kom. služeb

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13. 
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 8 členů, 7 členů s právem hlasovat.
Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů. 



Navrhovaný program:

1. Úvod 
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze
4. Přebírání realizovaných zakázek – Mgr. Zdeněk Vojtášek, Ing. Ivana Pinkasová, Mgr. 

Petr Mlčoch
5. Využívání objektů v místních částech – úřadovny, kapličky, hasičské zbrojnice – Mgr. 

Zdeněk Vojtášek, Ing. Petr Vrána (Hospodářský výbor)
6. Finální návrh investic pro místní části na rok 2015
7. Náhradní výsadba
8. Zásady činnosti místních výborů (statut)
9. Různé, podněty, náměty
10. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda - zahájení, přivítání náměstka P. Košutka, Z. Vojtáška, M. Švástové a T. 
Ehla. Omluva tajemníka a I. Pinkasové. 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání

Předseda uvedl, že vzhledem k omluvě nebude projednáván bod 4 – bude přesunuto na 
příští schůzi. Dále navrhl, aby bod 3 byl přesunutý až za bod 5 (a podle toho bude také 
upraveno číslování jednotlivých bodů programu). 

Hlasování o navrženém programu, včetně úprav – odsouhlasen všemi. hlasy. 

3. Využívání objektů v místních částech – úřadovny, kapličky, hasičské zbrojnice –
Mgr. Zdeněk Vojtášek, Ing. Petr Vrána (Hospodářský výbor)

Uvedení problematiky Z. Vojtáškem, jedná se materiál Hospodářského výboru, který 
by chtěl od místních výborů informaci o využívání – úřadovny a hasičárny, zda plní 
svou funkci a k čemu (zda se tam pouze scházejí výbory nebo zda tam funguje i 
spolkový a společenský život). Odbor majetku podporuje ponechání těchto objektů 
v majetku města – právě z důvodu zachování spolkového života v místních částech. 
Závěr: požadavek, aby místní výbory poskytly odboru majetku přehled o využívání
úřadoven a hasičáren v jednotlivých místních částech. 
R. Lepič – zda se uvažuje o předání kapliček církvím.
Z. Vojtášek – Hospodářský výbor o tom uvažuje, orgány města zatím o tomto návrhu 
nejednaly, zástupci místních výborů se mohou ve svých stanoviscích vyjádřit i 
k tomuto. 
J. Draška – kompletní materiál (koncepce o nakládání s majetkem) byl projednáván i 
ve Výboru pro plán, rozvoj, investice a dopravu, jedná se o obsáhlý materiál popisující 
majetek města. Navrhuje, aby byl materiál k dispozici výborům, aby se mohli vyjádřit 
fundovaně. Předseda odsouhlasil tento návrh s tím, že bude projednáno na říjnovém 
zasedání výboru. 



Výbor je usnášeníschopný – přišla J. Čechová, přítomno 9 členů, 8  členů s právem 
hlasovat.

4. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze:

Předseda shrnul plnění úkolů, uvedl, že záměr na zpracování studie (cyklostezky) již 
prošel zastupitelstvem. Další úkoly jsou na programu jednání. Jak již bylo uvedeno, 
přebírání realizovaných zakázek bude projednáno v říjnu.
Návrh VMČ na navýšení částky na hlavu byl projednán ve Finančním a rozpočtovém 
výboru, výhrady jsou ze strany náměstka Měřínského, předpokládá, že k tomuto 
tématu bude svolána koaliční schůzka (navýšení je razantní, představuje částku 2,7 
mil. Kč).  Diskuse k problematice místních komunikací v místních částech (velmi 
špatný stav). 

5. Finální návrh investic pro místní části na rok 2015

Diskuse k materiálu
- D. Svobodová - dotaz, jak je to s prodloužením stavebního povolení komunikace U 

parku. 
- P. Ježík – dotaz, zda se jedná o investice na příští rok. Předseda uvedl, že se jedná 

o nový zásobník priorit místních částí.
- V. Hluzínová – za Lýsky neuváděli akce z financí na hlavu, zaměřili se na zásadní 

priority. V. Hluzínová uvedl, že materiál bude doplněn o priority na hlavu. 
- Z. Vojtášek – dotaz, zda se budou schvalovat ve VMČ i investice, které budou 

realizovat místní části z peněz na hlavu. Diskuse k této problematice. 
- Dotaz k nevyčerpaným prostředkům – Z. Vojtášek uvedl, že bude požádáno o 

převod do rozpočtu roku 2016.
- Na odbor majetku budou zaslány podklady na rozpočet roku 2016 (co nejdříve, 

nejpozději do konce září). 

Výbor je usnášeníschopný – přítomno 11 členů, 10 členů s právem hlasovat.

Předseda předložil návrh na usnesení:

Usnesení č.: VMČ/7/16/2015

Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu uložit radě zapracovat do registru 
investic návrh investičních priorit místních částí dle přiloženého seznamu.

Přítomno členů s právem hlasovat: 10
Hlasování – pro  10 proti 0 zdržel se 0
Návrh byl přijat.

6. Náhradní výsadba

Předseda uvedl problematiku náhradní výsadby. K projednání byl předložen materiál, 
zpracovaný za všechny místní části. Z. Vojtášek doplnil, že bude vhodné, aby odbor 
majetku provedl ve spolupráci s životním prostředím místní šetření přímo na místě.



Předseda sdělil, že všechny místní části obdržely mapy, takže mohly podle toho 
doplnit i parcelní čísla. V některých místních částech již projednávali s občany i to, 
zda chtějí či nechtějí dosadbu ovocných stromů apod. Z. Vojtášek navrhl, že bude 
nejvhodnější dohodnut individuální termín k projednání možnosti v jednotlivých 
místních částech. 
T. Ehl poděkoval za zpracování materiálu a doplnil, že tyto návrhy budou využívat, 
když nebude náhradní výsadbu možné realizovat na původním místě nebo v případě, 
že bude nařízena rozsáhlejší výsadba. 
Předseda doplnil, že by bylo vhodné realizovat biokoridor v Žeravicích (eroze půdy). 
T. Ehl informoval, že některé návrhy místních částí jsou již dnes zapracovány do 
platného územního plánu. Pro realizaci větších akcí je možné, aby si vlastník požádal 
o dotaci na výsadbu. 
T. Přikryl uvedl, že by bylo vhodné rozlišit pojem náhradní výsadba a jiná výsadba. 
Diskuse k problematice. Otevřena i problematická možnost – vykácení starých stromů 
a náhrada novými stromy. Předseda požádal, aby se v rámci náhradní výsadby 
vysazovaly vhodné dřeviny, odpovídající místu (ne túje). 
T. Přikryl upozornil na neudržovaný porost kopce (neudržovaný starý sad) pod 
vodárnou a navrhuje jeho údržbu (katastr Popovice). M. Švástová by byla ráda, aby se 
při povolování kácení stromů v místních částech výbory k jednotlivým žádostem 
vyjadřovaly. 
Z. Vojtášek ještě uvedl, že by bylo možné zvážit i možnost nakoupit stromy a místní 
části si v rámci občanských aktivit stromy vysadí. 
T. Ehl a M. Švástová přivítali aktivity místních částí v této oblasti.

Výbor je usnášeníschopný – přítomno 11 členů, 10 členů s právem hlasovat.

Předseda předložil návrh na usnesení:

Usnesení č.: VMČ/7/17/2015

Výbor pro místní části bere na vědomí návrh náhradní výsadby pro místní části. 

Přítomno členů s právem hlasovat: 10
Hlasování – pro  10 proti 0 zdržel se 0
Návrh byl přijat.

7. Zásady činnosti místních výborů (statut)

Předseda v úvodu tohoto bodu programu uvedl, že na základě zapracování 
připomínek, které předložily jednotlivé místní výbory i pracovníci magistrátu, 
připravil návrh, se kterým přítomné seznámil. V rámci diskuse byly doladěny 
jednotlivé body návrhu Zásad činnosti místních výborů s tím, že před předložením do 
zastupitelstva bude provedena revize oddělením právním. 

Výbor je usnášeníschopný – přítomno 10 členů, 9 členů s právem hlasovat
(odešel P. Ježík). 

Po uzavření diskuse předseda předložil návrh na usnesení:



Usnesení č.: VMČ/7/18/2015

Výbor pro místní části podává návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
Zásady činnosti místních výborů. 

Přítomno členů s právem hlasovat: 9 
Hlasování – pro  9 proti 0 zdržel se 0
Návrh byl přijat.

8. Různé, podněty, náměty

- Informace náměstka Košutka ke stavbě dálnice D1 a vlivu této  stavby na místní 
části  Vinary, Lýsky, Popovice, Předmostí – na úrovni místních výborů připraví 
setkání (s největší pravděpodobností škola v Předmostí) se zástupci zhotovitele 
stavby. O termínu je bude předem informovat.

- P. Laga - loni měl Henčlov požadavek na chodník kolem školky, nebylo 
realizováno loni a vypadá to tak, že nebude ani letos.

- Požadavek, aby Městská policie poskytla místním výborům informaci, jak funguje 
v místních částech (ve kterých místních částech působí okrskáři, ve kterém čase 
navštěvují jednotlivé místní části apod.).

9. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


