
Pořadové číslo:  32/2 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 16.10.2017 

Návrh pro 32. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 24. 10. 

2017 

Zpravodaj:  Radek Pospíšilík, předseda Výboru pro místní části 

Navrhovatel:  Výbor pro místní části 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

Název návrhu: 

Informace z Výboru pro místní části - návrh na vyčlenění finančních prostředků "na 

hlavu" 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje navýšení rozpočtu místních částí pro rok 2018 na 1650,- Kč „na hlavu" s tím, že navýšená 

částka bude začleněna do rezervy rozpočtu 2018 pro místní části. 

 

Důvodová zpráva: 

Na 27. schůzi Výboru pro místní části, která se uskutečnila ve čtvrtek 14. 9. 2017, byl projednáván 

systém financování místních částí. 
Předseda v tomto bodu programu shrnul, jak se způsob financování místních výborů vyvíjel. Podrobný 

průběh diskuse k tomuto bodu programu je součástí zápisu, který je v příloze materiálu a je k dispozici 

rovněž na webu města. Uvedl, že přichází s návrhem, 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.  

V průběhu schůze se hovořilo o zanedbaných chodnících a komunikacích (nejen v místních částech), o 

drahých projektech, o tom, že malé místní části nemají šanci si ani po navýšení "peněz na hlavu" 

našetřit na zásadnější opravu nebo rekonstrukci. Členové výboru navíc vyjádřili obavu, aby příští 

zastupitelstvo místním částem našetřené peníze neodebralo a nevyužilo jiným způsobem.  

Zvažována byla také možnost, aby částka "na hlavu" byla navýšena nerovnoměrně mezi jednotlivé 

místní části či možnost vytvoření rezervy, o jejímž využití by zastupitelstvo rozhodovalo na návrh 

výboru pro místní části. V diskusi se k možnosti vytvořit - díky navýšení o 350,-- Kč „na hlavu“ - 

rezervu, vyjádřili postupně všichni přítomní. V podstatě všichni s návrhem souhlasili a po ukončení 

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.   
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  

 

 


