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Zápis z 22. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: 15. února 2017 od 16.00 hodin 

Datum příštího jednání: čtvrtek 9. března 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Místo jednání: zasedací místnost RM, nám. TGM 

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  

 Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

 Vendula Hluzínová MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Grapl – bez práva hlasovat MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: Daniela Novotná, Tomáš Přikryl 

Hosté: 
Vladimír Holan, Jiří Janalík, František Zlámal, Iva 

Postrzedniková, Pavla Michenková, Eva Hrutkaiová 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

 

 

 

 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  
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Navrhovaný program dle pozvánky: 

 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Projednání konečné verze studie cyklostezek - propojení místních částí (se zhotovitelem 

studie) 

4. Projednání žádosti o finanční příspěvek na opravu kostela v Předmostí 

5. Různé, podněty, náměty 

6. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil, konstatoval, že je přítomno 8 členů s právem hlasovat, Výbor je 

usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli:   
 Vladimír Holan, zastupitel 

 Jiří Janalík, cyklokoordinátor města Přerova 

 František Zlámal, odbor koncepce a strategického rozvoje 

 Iva Postrzedniková, firma UDIMO 

 Pavla Michenková, firma UDIMO 

 Eva Hrutkaiová, předsedkyně MV Lověšice 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda oznámil program jednání, tak jak je uveden na pozvánce a vyzval přítomné 

k vyjádření připomínek. Bez vyjádření. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen 

 

Hlasování Pro 8, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

16:10 hod. dostavila se L. Landsmannová, V. Hluzínová a J. Venský. 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

 

 

3. Projednání konečné verze studie cyklostezek - propojení místních částí (se 

zhotovitelem studie – firma UDIMO) 

 

Předseda uvedl, že návrh obdržely všechny místní výbory a také, že své připomínky zaslaly 

včas a v termínu (mimo Kozlovic). Tyto připomínky byly předány zhotoviteli studie a byly 

také projednány na jednání, které proběhlo v této zasedací místnosti téhož dne se starosty 

okolních obcí, kterých se tato studie dotýká. Následně předal slovo zástupkyni firmy UDIMO. 

 

UDIMO pokusili se o vytvoření sítě funkčních cyklostezek, které by měly mít návaznost na 

další cyklostezky v centru města či v okolních obcích. 

Poté byli členové Výboru jednotlivě přizváni k projednání těch částí, které se jich dotýkaly. 

 

Šromota – preferují variantu C. Ve vyjádření z MV, které zaslali, byla drobná chyba, kdy byl 

uveden pravý břeh, ale ve skutečnosti se jedná o břeh levý. UDIMO – projednávání převodů 

pozemků je v současné fázi předčasné. 
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Draška – jak se k návrhu staví Čekyně?  

Přítomní byli seznámeni zástupkyní UDIMO s návrhem Čekyně. Varianta A je preferovaná. 

 

Hluzínová – podporují variantu A 

Zlámal sdělil info z jednání se starostou Prosenic. S variantou doporučovanou MV Lýsky 

obec Prosenice nesouhlasí = prochází středem honitby. 

 

Hrutkaiová – podklady zaslali. Pospíšilík – na jednání se starosty projednávali a odsouhlasili 

variantu okolo kolejí a také propojení přes hlavní cestu (Přerov – Zlín) ke hřbitovu. 

 

Čechová – UDIMO – informovali, že variantu navrženou MV Kozlovice nechce starosta 

Radslavic z důvodu, že je tam hodně vlastníků pozemků. Představili dohodnutou variantu se 

starostou Radslavic a paní Čechová tento nový návrh odsouhlasila. 

 

Lepič – souhlasí s předloženým návrhem. Pospíšilík – navrhuje zařadit vybudování 

cyklostezky tak, aby to bylo zařazeno do přípravy pozemkových úprav souvisejících 

s vybudováním poldru. 

 

Landsmannová – MV souhlasí s návrhem. Pospíšilík – část mezi Čekyní a Žeravicemi vede 

po komunikaci, bylo by lepší to vyčlenit z komunikace a vystavět cyklostezku vedle 

komunikace. Část návrhu týkajícího se směru na Kokory – přítomnými byl projednán nový 

návrh označený jako „A“. Úprava navrhovaná Pospíšilíkem je označena jako „B“. Zlámal, 

upozorňuje, že oba návrhy jsou zakresleny v k.ú. Kokory a tudíž rozhodnutí bude asi na obci 

Kokory. 

 

Venský a Draška – propojení Předmostí a Popovic cestou tzv. myší díry. Zlámal – bude nový 

návrh řešení křížení s komunikací I. třídy směr Přerov – Lýsky. 

 

Grapl – MV nemá připomínky k předloženému návrhu. 

 

16:50 hod. dostavil se B. Střelec 

Přítomno 12 členů s právem hlasovat. 
 

Ježík – představil svůj návrh. 

 

Střelec – připomínky zaslali. Trvají na svém návrhu vedení ul. Borošín a nikoliv Pod 

zahrádkami. 

 

Návrh usnesení: 

 

Předložený materiál „Studie cyklostezek – propojení místních částí“ vypracovanou 

firmou UDIMO bere Výbor pro místní části na vědomí včetně připomínek a s tímto 

souhlasí. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu usnesení, tak jak byl předložen 

 

Hlasování Pro 12, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 
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Venský – kdy lze očekávat realizaci. Pospíšilík – do konce února fa UDIMO předloží 

zkompletovanou studii, do konce března bude předloženo na tento Výbor a budou vybrány 

priority a následně bude materiál předložen na jednání ZM. Obecně lze říct, že přípravu 

vybudování páteřní, složité cyklostezky od záměru, přes územní řízení do realizace lze 

předpokládat cca 3 roky. 

 

 

4. Projednání žádosti o finanční příspěvek na opravu kostela v Předmostí  

 

Draška – po prostudování materiálu zjistil, že by se mělo jednat o zpětnou platbu. Nesouhlasí 

s takto nastavenou platbou. 

Střelec – toto nepatří na jednání celého Výboru pro místní části. Jedná se o cizí majetek a 

jedná se o nemovitost pouze v katastru Předmostí. Do cizího majetku by město nemělo 

investovat. Město má hodně jiných finančních závazků vůči svému majetku. 

Pospíšilík – 30 tis. není moc, ale také nesouhlasí se zpětnou platbou. Také nesouhlasí se 

Střelcem, protože kostel je hojně navštěvován občany, nejen z Předmostí, ale je spádovou 

oblastí pro věřící i z ostatních místních částí. Navíc tvoří dominantu Předmostí a jeho stav je i 

naší vizitkou. 

Šromota – nesouhlasí s tím, že by město nemělo financovat do církevních objektů. Obec 

historicky vždy přispívala církvi. 

Grapl – nesouhlasí se Střelcem v té části, že je to pouze věcí Předmostí a nemělo by to být na 

Výboru. Občané Vinar také chodí do tohoto kostela stejně jako občané Popovic, takže by to 

na jednání Výboru určitě mělo být. 

Pospíšilík – pokud bude podána nová žádost, tak by tento materiál měl být již v přípravném 

procesu zařazen na projednání na Výbor. 

 

Návrh usnesení: 

 

Výbor pro místní části nesouhlasí se zpětnou úhradou příspěvku na opravu kostela v 

Předmostí. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu usnesení, tak jak byl předložen 

 

Hlasování Pro 12, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 

5. Různé, podněty a náměty 

 

Draška – bude na ZM materiál týkající se FKK? Pospíšilík – ano. Draška – v tom případě MV 

Předmostí žádá o odsouhlasení odkupu uvedeného pozemku. Pospíšilík – výbor toto již na 

svém minulém jednání odsouhlasil. Následně se na toto téma rozpoutala diskuse: 

Střelec – situace ve věci uvedeného pozemku by mohla být řešena například pronájmem. 

Pokud to bude v ZM za cenu 1.450,- tak bude hlasovat proti odkoupení. 

Čechová – pokud to bude odkoupeno, tak to bude města a bude se moct například zřídit 

placené parkoviště. 

Holan – existují dva posudky s rozdílnou cenou. 

Střelec – navrhuje pronájem na rok a následně vyhodnotit obsazenost tohoto parkoviště a 

podle toho rozhodnout o dalším postupu. 

Venský – je pro návrh Střelce. 
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Draška – nová informace je, že údajně dojde k odprodeji malé haly sousedící s daným 

pozemkem. 

Grapl – údajně existují nějaké dotace na zřizování parkovacích stání. Stálo by za to, tuto 

informaci prověřit. 

Pospíšilík – diskuse k této částí byla ukončena. 

 

Střelec – za TSMPr  

– ať všichni předloží připomínky, které cesty chtějí v zimním období prohrnovat. Tyto 

připomínky budou zapojeny do plánu na zimní údržbu na příští rok. Připomínky zaslat co 

nejdříve na jeho mejl. Na zimní údržbu mají 13 strojů. 

– MV musí zaslat i připomínky k údržbě komunikací formou solení či nesolení. 

– bioodpad se bude vyvážet od dubna v sudé týdny. Jakmile se naplní kapacita 

kompostárny (3,5 tis. tun), tak bude svoz ukončen. Upozornění pro občany, že v zimním 

období od listopadu do konce března se biodpad nevyváží. Šromota – tuto informaci 

příště zveřejnit v Přerovských listech. Venský – plánuje se navýšení kapacity 

kompostárny? Střelec – ano, ale kompostárna je v majetku města, a pokud se to bude 

realizovat, tak až někdy kolem roku 2019. 

– TSMPr – mají problém se svozem papíru. Lidé nesešlapují papír a provádí se svoz 

kontejnerů, které jsou sice zaplněny, ale nikoliv sešlapaným papírem. 

 

Čechová – nemůže být při uzavření Michalova informační cedule o uzavření Michalova 

někde dříve než jen na bráně? Mimopřerovští studenti, kteří jdou do školy, zjistí uzavření 

Michalova, až přijdou k samotnému Michalovu a musí se potom vracet zpět. Střelec – kde 

chtějí ceduli umístit? Čechová – na most u loděnice. Střelec – bude to zajištěno. 

 

Hluzínová – je nutné jezdit se svozovými auty i v 20,30 hod.? Střelec – Ano. 

 

Lepič – z hlediska zimní údržby nemají připomínky. Jak pokračuje projekt se zaměstnáváním 

nezaměstnaných? Střelec – je v útlumu, dotace nebudou. K této věci se rozpoutala diskuse. 

Z projednávané diskuse vzešlo následující usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

 

Výbor pro místní části konstatuje, že na základě kladných zkušeností z minulého roku 

z činností pracovníků zapojených do projektu „Zaměstnávání dlouhodobě 

nezaměstnaných“ v rámci TSMPr nesouhlasí s ukončením tohoto projektu a navrhuje 

Zastupitelstvu, aby uložilo Radě města jednat s úřadem práce, popř. s jinými státními 

institucemi na zajištění finančních prostředků pro pokračování v tomto projektu. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu usnesení, tak jak byl předložen 

 

Hlasování Pro 12, Proti 0, Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

6. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

Zapsal: Zdeněk Daněk 

Schválil: Radek Pospíšilík 


