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Zápis z 27. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 14. 9. 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 19. 10. 2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Místo jednání: zasedací místnost RM, nám. TGM 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

  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 

 Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

omluvena Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: Ludmila Landsmannová 

Hosté:  

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  

 
Navrhovaný program: 

1. Úvod  
2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Systém financování místních částí 
4. Různé, podněty, náměty 
5. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 
Předseda jednání zahájil, v úvodu vzpomněl památku člena výboru a předsedy místního 
výboru v Předmostí Jiřího Drašky, který v pondělí po dlouhé nemoci zemřel. Byl to člověk, 

který se dlouhodobě spolupodílel na veřejném životě ve městě. Přítomné vyzval k minutě 
ticha.  

 
Předseda konstatoval, že je přítomno 10 členů s právem hlasovat, Výbor je usnášeníschopný. 
Předseda přivítal hosta Pavla Košutka, náměstka primátora. 

 
 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

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

k vyjádření připomínek. Nikdo neměl žádný doplňující nebo pozměňující návrh.  
 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat 

 

 
3. Systém financování místních částí 

 
Předseda uvedl, jak se vyvíjelo financování místních výborů. Je to problém, s kterým se 
potýkáme téměř při každém jednání… Nejen město, ale i místní části, mají zanedbané 

chodníky a komunikace. Pro letošní rok byla nepsaná dohoda, že se nebude navyšovat částka 
vyčleněná „na hlavu“, ale že město přispěje na některé komunikace v místních částech – 

zastupitelstvem prošla komunikace U parku v Lověšicích a projekt měření rychlosti 
(Lověšice, Lýsky, Kozlovice). Ovšem problém je v tom, že se vždy podaří realizovat něco pro 
jednu dvě místní části, proto navrhuje, aby byly navýšeny peníze „na hlavu“ o 350,-- Kč, tedy 

na 1.650,-- Kč. Zmínil, že jako cílovou částku pro místní výbory vidí částku ve výši 2.000,-- 
Kč „na hlavu“, což už by byla částka, z které by bylo možné komunikace udržovat. Místní 

části si mohou připravovat smysluplné projekty. Příště přijde vedoucí odboru M. Dohnal, 
který seznámí členy s pasportem komunikací, s jejich stavem. Uvedl, že po realizaci 
kanalizace v Penčicích a Čekyni se bude třeba zaměřit na komunikace v těchto místních 

částech.  
K dotazu k přípravě investiční akce kanalizace uvedl P. Košutek, že je ve zpracování 

dokumentace pro stavební povolení, nyní se ještě vykupují pozemky od úřadu pro zastupování 
státu. S přípravou se finišuje, a pokud to dobře dopadne s dotací, bude se moci stavět. B. 
Střelec doplnil, že cena je kolem 70 mil. korun a bez dotace VaK ani město realizovat stavbu 

nebude. Dodal, že na opravu místních komunikací by Čekyni nestačila ani navýšená částka.  
 

Dostavila se J. Čechová, přítomno 11 členů. 

 

Předseda připravil tabulku, jak by částky vypadaly po navýšení a informoval přítomné, co by 

jim navýšení přineslo. Sdělil, že na rozpočet jsou velké nároky, takže prosadit toto 
navrhované navýšení nebude jednoduché prosadit. Diskuse k návrhu. 

 L. Slováček – navýšení pro malé místní části (Lýsky) není příliš výhodné, nejsou 
z částky okolo 300 tis. Kč schopni realizovat zásadnější opravu nebo rekonstrukci. 
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 P. Košutek se vyjádřil, že kdyby se v Přerově postupovalo stejně, tak v Přerově by 

peníze „na hlavu“ představovaly částku okolo 44 mil. Kč a do komunikací dáváme 20 
mil. Kč. 

 B. Střelec – dle jeho názoru takové řešení není systémové, ani velkým místním částem 
to nepomůže. Již několik je zpracován pasport komunikací, který byl aktualizován. 

Potřeba na havarijní stavy komunikací je celkem okolo 320 mil. Kč. On si myslí, že by 
se postupně měly opravovat ty nejhorší cesty. S Předmostím je v Přerově (bez 

místních částí) 39 tis. obyvatel, mělo by tedy být na komunikace vynaloženo přes 50 
mil. Kč. Ještě řekl, že by se nerad dočkal toho, aby jim příští zastupitelstvo peníze, 
které si v místních částech naspořili, odebralo. Navrhuje zvážit, aby místo navýšení 

pro jednotlivé místní části se tyto peníze využily a rozdělily na opravy nejzásadnějších 
problémů dle pasportu.  

 P. Laga uvedl, že díky tomu, jak se nastavily podmínky úpravy komunikací po 
realizaci sítí technické infrastruktury, tak VaK jako investor po realizaci kanalizace 
v Henčlově pěkně komunikace opravily.  

 P. Košutek upozornil na další závazky, které již zastupitelstvo schválilo – např. 
sdružený chodník v Polní ulici, na které musí město mít v rozpočtu finance. 

 Dotaz předsedy na možnost přerozdělení částky 350,-- Kč „na hlavu“ (v případě 
odsouhlasení navýšení) nerovnoměrně mezi místní části. 

 R. Lepič souhlasí s názorem B. Střelce. Navrhuje, aby částka určená k navýšení byla 
uložena do rezervy a „dispoziční právo“ k ní  měl VMČ. VMČ by tedy navrhoval, na 

které akce v místních částech mají být peníze z rezervy vynaloženy.  

 T. Přikryl uvedl, že technicky lze peníze mít např. v rezervě rozpočtu, po návrhu VMČ 

by následně využití schválilo zastupitelstvo.  

 Předseda požádal, aby se k tomu všichni vyjádřili. V diskusi se k možnosti vytvořit - 

díky navýšení o 350,-- Kč „na hlavu“ -  rezervu, vyjádřili postupně všichni přítomní. 
V podstatě všichni s návrhem souhlasili, pouze J. Venský sdělil, že ještě projedná na 
schůzi výboru, P. Laga nesouhlasí s využitím na projekty. R. Lepič navrhuje, aby se o 

tom, zda budou souhlasit s rezervou, rozhodli až na příští schůzi. Následně se však 
přítomní přiklonili k názoru L. Slováčka, který uvedl, že dle jeho názoru návrh na 

rezervu rozpočtu je dobrý a členové VMČ mají od svých místních výborů mandát 
vyslovovat se k projednávaným věcem. Považuje za vhodné rozhodnout dnes, i peníze 
v rezervě zůstanou pro potřeby města. 

 T. Přikryl upozornil, že peníze vyčleněné na hlavu jsou stále v rozpočtu města. Dodal, 
že má již pro místní části připravenou tabulku, požádal, aby so konce září  

jednotlivé výbory místních částí zaslaly rozdělení přidělených financí na kulturu, 
spotřební materiál a akce realizované prostřednictvím MAJ, tyto s uvedením větších 

oprav či akcí, nejlépe v rozdělení na příslušné paragrafy. 
Po skončení diskuse předseda předložil návrh na usnesení s tím, že v důvodové zprávě bude 
uvedeno, že o využití finančních prostředků se bude rozhodovat na základě návrhu VMČ.  

 
Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/27/44/2017 

 

VMČ doporučuje Zastupitelstvu města Přerova: 

1. schválit navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 na 1650,- Kč „na hlavu“, 

2. navýšenou částku začlenit do rezervy rozpočtu 2018 pro místní části. 

 

Hlasování Pro 11  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 
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4. Různé, podněty, náměty 

 

 Ceník pronájmů úřadoven a kulturních domů. Tento nový ceník byl navržen ve 
spolupráci s místní částí Vinary, kdy tito podali žádost o stanovení hodinového 

pronájmu. Jedná se o první verzi k připomínkování jednotlivých místních částí.  
Následovat samozřejmě bude úprava provozního řádu (který však musí upravit 
i statickou únosnost jednotlivých objektů - počtů osob, které se max. mohou v objektu 

nacházet). Na tomto pracujeme a současně s tím bude následně zpracována i úprava v 
současné době používané nájemní smlouvy.  Každou místní část Ing. Pospíšilíková 

touto cestou žádá o vyjádření, zda s uvedeným návrhem souhlasí či nikoliv a v 
případě, že ne, tak jaké úpravy žádají. Informace prosí zasílat na  e-mailovou adresu: 
eva.pospisilikova@prerov.eu. 

Z diskuse vyplynulo, že je třeba doplnit datum platnosti – od 1.1.2018. Bylo 
dohodnuto, že místní výbory zašlou své připomínky mailem paní Pospíšilíkové do 12. 

10. po jejich zapracování bude 19. 10. návrh opět projednán na schůzi VMČ, bude 
samostatným bodem programu. 

 Pozvánka na Pochod po stopách lovců mamutů 

 P. Laga – informace o realizaci vozovky Martinská v Henčlově, spokojenost 
s průběhem realizace této investice.  

 J. Venský – dotaz, jak dopadl návrh na zřízení místních částí v Přerově.  

 D. Svobodová – na minulém zastupitelstvu byla schválena realizace ulice U parku a 

měření.  

 K. Šromota – projednávají se nové jízdní řády, vypadl jim jeden spoj, který je pro 

Penčice důležitý. P. Košutek přislíbil, že bude řešit. K jízdnímu řádu se vyjádřil i B. 
Střelec, který připomínky pošle. P. Košutek zašle všem místním částem návrhy 

nových jízdních řádů. 

 K. Šromota  - k připravované investici kanalizaci by bylo dobré, kdyby je v Penčicích 

B. Střelec navštívil, aby si probrali detaily návrhu. Je třeba, aby si lidi dělali projekty. 
B. Střelec sdělil, že není předsedou pracovní skupiny, bylo by vhodné, aby se znovu 
sešla a dohodl se další postup ve skupině. P. Košutek zajistí svolání pracovní 

skupiny. 

 R. Lepič – v Újezdci se nic nedělá, měli realizovat cestu v ulici Spojovací, cena měla 

být původně 1,2 mil. Kč a nyní to vyšlo 1,7 mil. Kč, takže realizace bude příští rok. 
Upravili kachličky před školkou. Byla podepsaná smlouva na přebudování suchého 

poldru na mokřad. 

 L. Slováček – v Lýskách se šetří a proto podává návrh, aby výnosy z radarového 

certifikovaného systému (až na sebe vydělá), byly zařazovány do rezervy 

rozpočtu pro místní části. Pro 8 Zdrželi se 3 Návrh prošel 

 

Předseda předložil návrh na usnesení. 
 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 
 

Usnesení VMČ/27/45/2017 

VMČ podává návrh Zastupitelstvu města Přerova, aby výnosy z radarového 

certifikovaného systému (až na sebe vydělá), byly zařazovány do rezervy rozpočtu pro 

místní části. 
 

Hlasování Pro 11  Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 
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 J. Čechová – v Kozlovicích se jim podařilo vybudovat půlku zastávky, budka by měla 

stát v říjnu.  Jinak taky šetří, projektová dokumentace Na Zábraní má stát 150 tis. Kč, 
ale nemají záruku, že chodníky budou… Chtějí opravovat postupně. Co se týče 

kultury, poprvé uspořádali den obce. 

 P. Ježík – sdělil, že údajně Úřad práce poslal člověka za místním výborem v 

Dluhonicích, že pro něho může zřídit pracovní místo. Pravděpodobně není pravda, 
bude prověřeno. K tomu B. Střelec uvedl, že s lidmi z Úřadu práce a jejich pracovním 

zaujetím jsou obrovské problémy.  

 B. Střelec – v Čekyni si za 100 tis. Kč udělali projekty, jinak šetří.  

 T. Přikryl – zmínil, že i peníze, které si místní výbory šetří jsou stále součástí rozpočtu 

města, částky se převádí z roku na rok - nedaří se je průběžně utrácet, kumulují se…  

 R. Pospíšilík – upozornil na noční klid, vůbec na platnost OZV o hluku.  

 Předseda – materiály, které chtějí projednat ve výboru zasílat s předstihem (3 týdny).   

 Zápisy z jednání výboru posílat, nikola.skurkova@prerov.eu, vyvěšují se na web, řada 
zápisů chybí.  

 

5. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 
 
 

 
 

 
Zapsala: Daniela Novotná 
Schválil: Radek Pospíšilík 
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