
Zápis z 8. schůze Výboru pro místní části

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI

Datum jednání: Čtvrtek 8. října 2015 od 16.00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova (průjezd)

Datum příštího jednání:
Čtvrtek 5. listopadu 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

Bez práva hlasovat Alena Vyplelová MČ Kozlovice

Pavel Ježík MČ Dluhonice

Radomil Lepič MČ Újezdec 

Bohumír Střelec MČ Čekyně

Aleš Vohnický MČ Henčlov

omluvena Vendula Hluzinová MČ Lýsky

Josef Venský MČ Popovice

Tomáš Přikryl MČ Vinary

omluvena Ludmila Landsmannová MČ Žeravice 

Miloslav Šváček MČ Penčice

Omluveni:

Jolana Čechová – Kozlovice
Vendula Hluzinová – Lýsky
Ludmila Landsmannová - Žeravice
Zdeněk Vojtášek – ved. odb. správy majetku a kom. služeb

Hosté:
Pavel Košutek – náměstek primátora
Petr Mlčoch - tajemník
Ivana Pinkasová – vedoucí odboru řízení projektů a investic

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů

Zapsal: Daniela Novotná

Celkem členů výboru: 13
Výbor je usnášeníschopný, přítomno 10 členů, 9 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. Projednání  podkladů k nepotřebnému majetku a koncepce k nakládání s majetkem

(rozesláno 15.9.2015 elektronicky)
6. Projednání záměru na zřízení rybníků v místních částech
7. Projednání petice „Obtěžování hlukem a rušení nočního klidu po dobu konání akcí v 

Dělnickém domě v Lověšicích“.
8. Různé, podněty, náměty
9. Závěr

Průběh jednání:

1. Úvod 
Předseda - zahájení, přivítání hostů - náměstka primátora Košutka, tajemníka a I. 
Pinkasové. 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání
Vzhledem k tomu, že k programu nebylo připomínek, nechal předseda hlasovat o 
navrženém programu. Program byl odsouhlasen všemi hlasy. 

3. Kontrola plnění úkolů z předchozí schůze

Shrnutí plnění úkolů předsedou. Investiční akce i statut jsou předloženy k projednání na 
říjnové zastupitelstvo. 
K požadavku, 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.): 
V místních částech:
Předmostí, Popovice - slouží okrskář v rámci služeb celou pracovní dobu
Vinary, Čekyně, Penčice - slouží okrskář v rámci služeb celou pracovní dobu
Ostatní místní části nemají svého okrskáře, ale jsou přiděleny pod určitého strážníka. Tento strážník 
min. 2x měsíčně provádí kontrolu tohoto přiděleného regionu, kdy kromě prohlídky všech ulic a míst, 
kontaktuje předsedu výboru a probere s ním problémy. 
Zjištěné nedostatky a poznatky z místní části předává příslušným orgánům.
V případě oznámení či plánované kontroly vyjíždí do místní části pochopitelně i hlídky z běžného 
výkonu.
Předseda uvedl, že pokud mají ve výborech nějaké výhrady k fungování Městské policie, mají 
své připomínky projednat ve výborech a písemně informovat. Doplnil, že v Popovicích dostali 
lidé do schránek informaci, kdo je jejich strážník, kam se mají lidé obracet… 

4. Přebírání realizovaných zakázek – Mgr. Zdeněk Vojtášek, Ing. Ivana Pinkasová, 
Mgr. Petr Mlčoch

Předseda navrhuje, aby se zpracoval manuál, podle kterého by se při předávání zakázek 
postupovalo. B. Střelec uvedl, že dle jeho názoru postup zakázek je nevyhovující, dá podnět 



na zastupitelstvo, aby uložilo radě zpracovat postup, podle kterého se bude postupovat. B. 
Střelec uvedl, že místní výbory nemají kompetenci přejímat zakázky, ale i on chce být u toho 
s hlasem poradním. Zástupci výboru by se měli k tomu vyjadřovat, jelikož potom se občané se 
všemi problémy a připomínkami obracejí na ně.
Předseda – z jeho zkušeností je nutné, aby staveniště bylo již při předávání natočeno na 
kameru, aby bylo prokazatelné, v jakém stavu bylo na počátku, včetně okolního majetku 
města i občanů. Po skončení stavby zhotovitel velmi často poškozený majetek rozporuje a 
uvedení majetku do původního stavu je problematické, de facto nikdy není po stavbě uveden 
do takového stavu, jako před zahájením zakázky. Cílem je, aby byly jasně dány kompetence –
a to včetně uzavírek a zodpovědností. 
Tajemník – co se týče Kozlovic, investorem byl Vak, cesta je Olomouckého kraje. Nelze 
zamezit přejezdu kamionů či aut – pokud dostane město konkrétní informaci a fotografii, lze 
to řešit jako přestupek, nelze však zajistit čtyřiadvacetiletý dohled. I. Pinkasová  - město si 
může dát pouze omezené podmínky, nelze však zajistit, aby byla obec zcela neprůjezdná 
(hromadná doprava, IZS, zásobování). Předseda navrhuje hledat cestu, jak to zabezpečit. J. 
Draška upozornil na statut, který byl na minulém jednání dopracován a uvedl své zkušenosti –
např. že TSMPr si dokumentaci při předávání staveniště zpracovávají. Pokud se jedná o 
stavbu města, jsou přítomni i zástupci města. Upozornil, že v každém projektu by měla být 
také položka na zařízení staveniště a položka na uvedení do původního stavu. Předseda –
pokud se jedná o zakázku cizího investora na majetku města, musí zástupce města docházet 
na stavbu a kontrolovat majetek. V projektu musí zhotovitel zajistit (požadavek investora) 
ochranu majetku nedotčeného stavbou, to znamená majetek za vyznačenou hranicí staveniště. 
Cílem je, aby tento majetek nebyl poškozován např. projíždějící stavební technikou, městskou 
dopravou, nedovolenou dopravou, atd. Jedná se hlavně o chodníky, cyklostezky, místní 
komunikace, předzahrádky, trávníky, stromy. K takovému  poškození se nikdo nehlásí, 
opravy jdou na vrub města. Je třeba zvážit  ochranu betonovými nebo plastovými ohradníky. 
Po dobu nečinnosti na stavbě by měl staveniště hlídat zhotovitel, na ostatní majetek v době 
dopravní aktivity Městská policie. Tajemník doplnil, že v podstatě se nyní hovoří hlavně o 
problému Kozlovic. A. Vyplelová potvrdila, že po investicích v Kozlovicích je řada 
nedodělků, jsou poškozeny obrubníky, dlažba nahrazena betonem, tráva zničena… Dozor tam 
sice chodil, ale na tak obrovskou stavbu to bylo nedostačující. Předseda uvedl, že se po 
dohodě s primátorem dohodlo, že v Kozlovicích bude probíhat převzetí (nepřevzetí)  ulice po 
ulici (s fotodokumentací), problematické ulice a úseky budou zasílat mailem R. Pospíšilíkovi, 
který následně zpracuje celkový materiál. B. Střelec uvedl, že je třeba, aby město jako 
účastník stavebního řízení dohlíželo na to, aby byl majetek uveden do původního stavu. Dále 
je nutno, aby těsně před koncem záruční doby byla provedena záruční prohlídka a jakékoliv 
závady byly městem reklamovány.  
Diskuse k problematice. Tajemník řekl, že bude dobře, když zástupci místních částí budou při 
předávání přítomni, ale budou se muset dohodnout se zástupcem města, který je oprávněn 
zapisovat do deníku. Nelze zajistit, aby technici města byli stále všude, ale on se bude snažit, 
aby byli využíváni efektivně se vstřícností k místním částem. Investiční akce s VaK byla 
opravdu problematická. I. Pinkasová sdělila, že je třeba důsledně rozlišovat, kdy se jedná o 
investiční akce města – vše si hlídají, nemá informace o tom, že by došlo ke škodám, které se 
neřeší. Zakázky jsou realizovány přesně v souladu se zákonem, v němž jsou uvedeny závazné 
lhůty a tudíž i zhotovitel má k dispozici jakýsi časový prostor. Předseda uvedl, že k zásadním 
výtkám by se mělo najít řešení. B. Střelec se vyjádřil, že problém je také v tom, že občané 
mají na pozemcích města bez povolení vybudovány vjezdy, to však nelze v projektech 
respektovat. Vyjádřil se rovněž k přípojkám. I. Pinkasová se bude snažit, aby při přípravě 
projektů byl předseda vždy účasten od počátku zpracování dokumentace. Závěr: tajemník 
s I. Pinkasovou připraví návrh řešení, předem bude zasláno členům výboru.



5. Projednání  podkladů  k nepotřebnému majetku a koncepce k nakládání 
s majetkem (rozesláno 15.9.2015 elektronicky)

V podkladech na stůl obdrželi všichni členové materiál místního výboru Újezdec, který se na 
svém zasedání podrobně problematikou zabýval. Proběhla podrobná diskuse k této 
problematice,  jednotliví členové informovali o situaci ve své místní části. Předseda uložil D. 
Novotné, aby nepřítomné zástupce místních částí oslovila s žádostí o poskytnutí informace
k majetku v jejich místní části.  Závěr: Předseda uvedl, že je třeba do konce týdne zaslat 
D. Novotné informaci písemně (mailem). Souhrnný materiál bude následně předán 
odboru majetku, resp. Hospodářskému výboru.

6. Projednání záměru na zřízení rybníků v místních částech

Předseda uvedl, že materiál předjednával na odboru životního prostředí. S nutností řešit 
zadržování vody v krajině na odboru souhlasí, ale na dotčeném území se předpokládá výskyt 
chráněných druhů živočichů a rostlin, realizací rybníků by tyto formy na dotčeném území 
pravděpodobně zanikly. Cílem je vytvořit prostředí vodní hladiny se zachováním chráněných 
forem života. Předseda představil záměr, ke kterému proběhla diskuse (propustky, dopravní 
řešení v lokalitě, prameny…). 
B. Střelec – vyčištění rybníčku (hasičská nádrž) v Čekyni. Navrhuje do záměru rovněž 
zařadit. Diskuse k situaci ve Vinarech – hasičská nádrž je opravena a je v pronájmu. Diskuse 
k problematice potřeby zadržování vody v krajině s ohledem na celkovou situaci s vodou. 
Projednání otázky rybníčku (suchý poldr) v Újezdci bylo odloženo do doby získání 
stanoviska. 

Výbor je usnášeníschopný –  přítomno 10 členů, 9 členů s právem hlasovat.

Předseda předložil návrh na usnesení:

Usnesení č.: VMČ/8/19/2015

Výbor pro místní části navrhuje zastupitelstvu 

1. provedení studie proveditelnosti k přebudování suchého poldru na parcele 
1193 a 1194 v k.ú. Újezdec na vodní plochu při zachování retenčních 
schopností nádrže,

2. provedení studie proveditelnosti na revitalizaci rybníků v Přerově 
Předmostí dle přílohy s cílem vytvořen vodní hladiny v kombinaci se 
zachováním suché plochy s chráněnými rostlinami a živočichy.

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

Do materiálu do zastupitelstva bude doplněno stanovisko MV Předmostí a Újezdec. Předseda 
projedná rovněž v komisi pro životní prostředí, jejíž stanovisko bude případně rovněž 
uvedeno v návrhu. 



7. Projednání petice „Obtěžování hlukem a rušení nočního klidu po dobu konání 
akcí v Dělnickém domě v Lověšicích“.

Všichni členové obdrželi text petice i materiály z rady v podkladech. Předseda požádal 
zástupkyni MV Lověšice k vyjádření. Paní Svobodová informovala, že se zabývali touto 
problematikou, letos si Dělnický dům dvakrát pronajali Romové. Jedenkrát to byl problém -
s hlukem a chováním těch, kteří si objekt pronajali, a proto bylo přijato opatření, že se bude 
Dělnický dům pronajímat pouze občanům místní části Lověšice. Pronájmy má na starosti 
jedna členka místního výboru. 
B. Střelec – odbor majetku zaslal dodatek, kterým sděluje, že objekty mohou být využívány 
pouze občany místní části.
Diskuse k navrhovanému postupu, uvedenému v důvodové zprávě k materiálu pro 23. Schůzi 
rady. Výbor pro místní část se shodl na postup podle varianty I – pronajímání pouze občanům 
té které místní části (upřesnit, že ve Výboru pro místní části nejsou členy jen předsedové).
Diskuse obecně k peticím a jejich projednávání ve výboru pro místní části. 

Výbor je usnášeníschopný –  přítomno 10 členů, 9 členů s právem hlasovat.

Předseda předložil návrh na usnesení:

Usnesení č.: VMČ/8/20/2015

Stanovisko Výboru pro místní části:

1. VMČ bere na vědomí informaci k petici, přednesenou zástupkyní 
místního výboru Lověšice, která uvedla, že místní výbor problém 
projednával a přijal opatření,

2. navrhuje, aby nebytové prostory sloužící k pořádání kulturních 
akcí byly pronajímány pouze občanům dané místní části.

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

8. Různé, podněty, náměty
 T. Přikryl: Informace za účetní výstupy – funguje již rozklikávací rozpočet na 

webových stránkách města, kde je možné provést kontrolu plateb. V detailech 
je sekce pro místní části – dostanou se až na jednotlivé výdaje. 

 J. Draška – informace o schůzce ve věci výstavby dálnice – uskuteční se 30.10. 
v dopoledních hodinách v Předmostí. Měly by být řešeny dopady stavby 
dálnice na uvedené místní části – uzavírky, prašnost, deponie… Odsouhlaseno.

 D. Svobodová – dotaz k zimní údržbě. B. Střelec uvedl, že se bude plán nyní 
odsouhlasovat na městě a následně budou předloženy mapy do jednotlivých 
místních částí k odsouhlasení. Budou projednávány i způsoby spolupráce 
s občany na odklízení sněhu ze zastávek. Budou využíváni i lidé z Úřadu 
práce. J. Draška doplnil, že dnes dostali podklady mailem z TSMPr. B. Střelec 
upřesnil, že zimní i letní údržba je vysoutěžená a popsal, jak bude fungovat.
Diskuse. 



 A. Vohnický – otázka, jakým způsobem se sváží bioodpad. V Henčlově 
vyteklo z kuka vozu cca 3 kubíky odpadové smrduté vody. Bylo to uvedeno i 
v zápise z jednání místního výboru. B. Střelec odpověděl, že kuka vozy nejsou 
vodotěsné – vystříkávají se. 

 B. Střelec – informace o změnách ve svozu odpadu ( 2x týdně se sváží plasty, 
proto se musely v některých místních částech přesunout termíny – informace 
byly rozeslány do schránek). Problém s papírem – svoz je neekonomický, lidé 
vhazují papírové krabice apod. do kontejnerů nesešlápnuté, zabírají tak mnoho 
místa. Informace ke svozu bioodpadu – podle nynějšího harmonogramu se 
bude vozit do 30. 11., v zimě jen 1x měsíčně, komunální odpad se bude 
v zimě svážet týdně. Rovněž o této změně budou občané informováni. 
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad končí 31. 10. 2015. Chystá návrh za 
TSMPr, jak dál postupovat v rámci bio a bonusů za odpady. Nelze počítat 
s tím, že by se změnil způsob svozu bio – je zde udržitelnost projektu na dobu 
5 let, tedy popelnice nemohou být po celou dobu vyměněny. 

 B. Střelec - Informace, že navrhl  řešení  černé skládky v Újezdci – navrhuje 
zrušení a výsadbu stromů, umístění zákazu vytváření skládky pod pokutou. Je 
třeba vytipovat nové místo na ukládání odpadu., k tomu požaduje souhlas 
místní části.

 B. Střelec – problémy s realizací veřejných zakázek. A. Vohnický potvrdil, 
nesouhlasí s tím, že v důsledku slučování zakázek na chodníky není stále jejich 
chodník vysoutěžen. B. Střelec uvedl, že je nutno dle sdělení kompetentních 
úředníků soutěžit jako jeden balík – např. všechny chodníky. Uvedl, že 
problémem je také to, že se zdržují zakázky po vysoutěžení např. 
protahováním podpisů smlouvy… diskuse. 

 D. Novotná: Zápisy z místních výborů – vzor z Kozlovic předán všem 
přítomným. Zápis je upraven tak, aby bylo možné sledovat podněty místních 
výborů, aby k nim dostávali informace. 

 D. Novotná: nutno změnit termín prosincového zasedání – plánujeme na 10.12. 
a ve stejném termínu zasedá i rada. Odsouhlaseno, že termín zůstává, jen se 
posune čas zahájení na 17.00 hodin.

9. Závěr

Zapsala: Daniela Novotná
Schválil: Radek Pospíšilík


