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Zápis č 22. z jednání Místního výboru místní části Přerov VI-Újezdec 

ze dne 31. 10. 2016 

Místo konání: Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič– předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Ing. Ivana Kleinová 

 Marek Hanzlík 

 Jitka Stoklásková 

Omluveni:  

  

Hosté:  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Schválení programu jednání 

3. Zasedání Výboru pro místní části č. 18 

4. Vyjádření k cenové nabídce na projektovou dokumentaci ul. Spojovací 

5. Priority na rok 2017  

6. Rozpočet 2017 

7. Fitness prvky 

8. Zimní údržba chodníků-spolupráce 

9. Různé 

10. Úkoly pro členy MČ 

11. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

12. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

13. Závěr 

 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 

Předseda přivítal členy MV a hosty dnešní schůze. 

 

Bod 2 

Byl jednohlasně schválen program jednání. 

 

Bod 3 

Předseda seznámil členy s obsahem zasedání Výboru pro místní části.  

 

Bod 4 

MV souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 55.660,-Kč včetně DPH 
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Bod 5 Priority na rok 2017 

  

Požadavek  Priorita  Poznámka  

Újezdec - oprava silnice ul. Spojovací  1 Priority z 7/2015  

Újezdec - zpracování projektu na přebudování poldru na rybník  2  Priority z 7/2015  

Újezdec - oprava silnice ul. Hlavní (od kaple po křižovatku s ul. 
Pod Dubičky)  

3 
Priority z 7/2015  

Újezdec - oprava chodníku ul. Hlavní (úsek od školky po točnu)  4 Priority z 7/2015  

Újezdec - zatrubnění potoka na ul. Širkova (délka cca 50 m) a 
zbudování parkoviště zatravň.panely  

5  
Priority z 7/2015  

Újezdec - vybudování chodníku vč. cyklostezky v ul. Nová Čtvrť s 
napojením na ul. Přerovská + oprava komunikace (dotace ITI)  

6  
Priority z 7/2015  

Újezdec - oprava silnice ul. U Studýnky  7 Priority z 7/2015  

Újezdec - zbudování komunikace v ul. V Zahrádkách  8 Priority z 7/2015  

Újezdec - stavba VO podél chodníku na ul. Hlavní (úsek od 
křižovatky ul. K Moštěnici do Újezdce)  

9  
Priority z 7/2015  

Újezdec - propojení ul. Hlavní a Nová čtvrť -  stavba chodníku a 
komunikace okolo tzv. malého hřiště  

10  
Priority z 7/2015  

Újezdec - rozšíření hasič.zbrojnice o přístavbu skladu materiálu 
pro hasiče  

11  
Priority z 7/2015  

Újezdec - výstavba víceúčelového sportovně-kulturního zařízení 
(tréninkové hřiště)  

12 
Priority z 7/2015  

Újezdec - cyklostezky směr Želatovice, Lověšice, H. Moštěnice, 
Beňov  

13  
Priority z 7/2015  

Újezdec - oprava polních cest a biotopů  14 Priority z 7/2015  

Újezdec - zbudování chodníku na ul. K Moštěnici (od zastávky 
ČSAD po ul. Hlavní)  

15 
Priority z 7/2015  

Újezdec - oprava silnice ul. Spojovací I 

Bude 
realizováno 
v r.2017 již 
probíhá 
zhotovení 
projektu 

Oprava chodníku na ul. Hlavní před školkou II 

Bude 
realizováno 
v r.2017 již 
probíhá 
zhotovení 
projektu 

Oprava střechy hasičské zbrojnice III 

Dle finančních 
možností bude 
realizováno v r. 
2017 

Újezdec - doplnění dětských hracích prvků na tréninkové hřiště  IV  Priority z 7/2015  

Újezdec - oprava havarijních stavů chodníků a cest v obci  V Priority z 7/2015  

Újezdec - oprava silnice u zastávky MHD Újezdec - točna  VI  Priority z 7/2015  

Újezdec - rozšíření místního rozhlasu  VII  
Bude 
realizováno do 
konce r. 2016 
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Bod 6 Rozpočet 2017 
 
Návrh na rozdělení fin. prostředků místní části Újezdec pro rok 2017: 
 
- 6% z přidělených fin. prostředků na kulturu 
-50,000,- na opravu chodníku ul. Hlavní před školkou 
-50.000,- dětské hrací prvky + převod ušetřených z roku 2016 
-20,000,- údržba zeleně + zbytek z roku 2016 (na položku tak, aby bylo možné uzavření 
smlouvy o provedení práce na sečení ploch nebo objednání kontejneru a odvozu posečené 
trávy, které se nesečou nebo přibyly do majetku města v roce 2016 a nelze je zahrnout do 
harmonogramu sečí  technických služeb) 
- zbytek na opravu komunikace ul. Spojovací + zůstatek na komunikace z roku 2016 
 
Pokud se podaří ušetřit po vysoutěžení 200.000,- tak by se realizovala GO střechy hasičské 
zbrojnice, která je v havarijním stavu 
0 
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek / inventář nad 500,- Kč (vybavení úřadoven - židle, 
stoly, varné konvice, rádio, spotřebiče apod.) - 5.000,- 
5139 Nákup materiálu / drobný materiál potřebný pro úřadovnu (př. kancelářské a čisticí 
potřeby, barvy, květiny a obaly na květiny apod. - 5.000,- 
5156 Pohonné hmoty a maziva / PHM do sekaček a křovinořezů  - 15.000,- 
5162 Služby telekomunikací a radiotelekomunikací / poplatky za hovorné  0.- 
5169 Nákup služeb                 0.- 
5171 Opravy a udržování / drobné opravy inventáře, NE budovy                                   5.000,- 

 
Finanční prostředky ušetřené v r. 2016 u pí Brázdové převést na položku 5139 
 
Ostatní nespotřebované finanční prostředky z roku 2016 ponechat na stejných par. jako v 
roce 2016 
 
Bod 7 
 
 Fitness prvky byly dle objednávky nainstalovány na fotbalovém hřišti 
 
Bod 8 
 
Zimní údržba chodníků-spolupráce 
 
Občané byli seznámeni s možností placeného úklidu chodníků v místní části. Dosud nikdo 
neprojevil zájem. 
 
Bod 9 
 
Různé 
 
Bod 10 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/11/2015 -  

2/11/2015 -  
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Bod 11 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/11/2015 -  

2/11/2015 -  

 
 
Bod 12 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/11/2015 -  

2/11/2015 -  

 
 
Bod 13 Závěr 
 
Radomil Lepič – předseda MV              Dne: 31. 10. 2016 

Podpis 

 

Přílohy: - 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


