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Zápis z 28. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

Datum příštího jednání: Čtvrtek 9. 11.2017, v 16.00 hod, průchod Smetanova 7 

Místo jednání: zasedací místnost RM, nám. TGM 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

Bez práva hlasovat František Bureš 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 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni:  

Hosté: Pavel Košutek, Miloslav Dohnal, Alexandr Salaba 

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. Ceník pronájmů úřadoven a kulturních domů  

4. Pasport komunikací a jejich stav 

5. Různé, podněty, náměty 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 10 členů s právem hlasovat, 

Výbor je usnášeníschopný. Předseda přivítal hosty, kterými byli: Pavel Košutek, Miloslav 

Dohnal, Alexandr Salaba. Představil také pana Františka Bureše, který je nominován na člena 

výboru (po J. Draškovi). Volba proběhne na úterním zasedání zastupitelstva, dnes se schůze 

může účastnit, ale bez hlasovacího práva.  

 

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 jednomyslně přijat 

 

3. Ceník pronájmů úřadoven a kulturních domů  

 

Předseda uvedl tento bod programu s tím, že na minulé schůzi obdrželi všichni ceník a své 

připomínky měli zasílat paní inženýrce Pospíšilíkové. V diskusi zaznělo, že na všechny 

dotazy a připomínky bylo odpovězeno.  P. Ježík uvedl, že v Dluhonicích má kulturní dům 

pronajatý spolek pro kulturní Dluhonice, který má svůj ceník a proto by dle jeho názoru 

neměl být v ceníku zařazen. M. Dohnal prověří. L. Landsmannová sdělila, že navrhovali, aby 

byl zrušen cenový rozdíl v topné a letní sezoně, nedostala odpověď. V diskusi zaznělo, že 

tento návrh nebude s největší pravděpodobností akceptován, náklady spojené s topením musí 

být uhrazeny. L. Landsmannová dále dodala, že se neřeší velký úklid – to dělají členové 

výborů a dalších spolků svépomocí (ve všech místních částech). 

 

Přišel J. Venský, T. Přikryl - přítomno 12 osob s právem hlasovat 

 

Dále proběhla diskuse k pořádání akcí a k jednotlivým kategoriím ceníku. Předseda po 

skončení diskuse předložil návrh na usnesení. 

 

Přítomno 12 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/28/46/2017 

 

VMČ bere na vědomí předložený materiál - Ceník pronájmů úřadoven a kulturních 

domů, včetně připomínek. 

 

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

 

 

4. Pasport komunikací a jejich stav 

 

Předseda připomněl, že na minulé schůzi se hovořilo o stavu komunikací a bylo dohodnuto, 

že na dnešní schůzi vedoucí odboru majetku M. Dohnal seznámí členy s pasportem 

komunikací, s jejich stavem. V průběhu uplynulých dnů obdrželi přítomní také podklady 
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k dnešnímu jednání. Vzhledem k tomu, že někteří nepoužívají městem zřízenou mailovou 

adresu (a proto se s podklady neseznámili), bylo navrženo, aby se dohodli s informatikem 

Tomášem Otčenáškem, který jim přesměruje mailovou adresu dle požadavku: 725 075 349, 

581 268 666, tomas.otcenasek@prerov.eu.  

 

Na popud člena B. Střelce bylo vysvětleno, co znamenají jednotlivé údaje ze zaslaných 

podkladů. A. Salaba jim pošle vysvětlující přehled kategorií komunikací. M. Dohnal upřesnil 

kategorie komunikací přímo citací ze zákona. Proběhla diskuse ke stavu komunikací 

v jednotlivých místních částech, byla diskutována možnost zařazení zpevněných cest 

vedených jako účelová komunikace do komunikace 3. třídy apod. Předseda požádal, aby se 

v místních výborech podívali na seznam a zkontrolovali, zda jsou v něm uvedeny všechny 

komunikace. Požádal je aby chybějící obslužné komunikace sepsali do seznamu a zaslali D. 

Novotné. Pokud budou mít v místních částech problémy, mohou přijít po předchozí 

domluvě k panu Salabovi na konzultaci – Blahoslavova 3, 2. patro, dv. č. 16. 

P. Ježík sdělil, že mu chybí vazba na parcelní číslo, účelové komunikace tam nejsou uvedeny, 

některé ulice jsou uvedeny v několika řádcích. M. Dohnal odpověděl, že zpracovali tabulku 

jednoduše, mohou se podívat a doplnit ve spolupráci s GIS požadovaný údaj. Bylo upřesněno, 

že v rámci podkladů byl zároveň zaslán i pasport účelových komunikací 

P. Laga seznámil přítomné se svými statistickými zjištěními a propočty, k nimž přišel po 

prostudování předložených podkladů, což vyvolalo další diskusi. M. Dohnal doplnil, že cílem 

je hledat řešení, jak stav komunikací zlepšit – hledají finance i vhodná technologická a 

ekonomicky vhodná řešení, snaží se alespoň realizovat co nejlepší údržbu, což je levnější a 

může stav komunikací zlepšit. B. Střelec požaduje vytisknout výseč místní části s legendou. 

Předseda požádal, aby bylo v takové podobě připraveno všem výborům na další zasedání 

VMČ, což M. Dohnal přislíbil. B. Střelec se ještě vyjádřil k tomu, že ve městě jsou 

komunikace rovněž ve špatném stavu s tím, že jsou ještě více zatížené. Komunikace a opravy 

nemovitého majetku jsou dlouhodobě podfinancovány a finanční prostředky jsou vynakládány 

na různé jiné záležitosti (granty, podpora do sportu apod…). Předseda doplnil, že v některých 

místních částech, kde je akčnější místní výbor, se podařilo realizovat více oprav a investic.  
 

 

5. Různé, podněty, náměty 

 

 Předseda se vrátil k jednacímu řádu výboru, podle kterého by měl mít výbor zvoleného 

„pověřeného člena výboru“, který v době nepřítomnosti předsedy zabezpečuje činnost 

výboru. Na příštím jednání si zvolí pověřeného člena, volba proběhne aklamací,  

návrhy mohou posílat prostřednictvím D. Novotné. 

 L. Slováček – Lýsky, komunikace v ulici Nad Struhou. Informoval přítomné o 

problému, který nastal v souvislosti s opravou komunikace. Při výkopových pracích se 

rozpadla část stávající splaškové kanalizace, dle zjištění je kanalizace v havarijním 

stavu, avšak vše nasvědčuje tomu, že nebude havárie odstraněna (dle sdělení p. 

Kašpárka proběhne jen oprava, v lokalitě se do budoucna počítá s realizací kanalizace, 

takže zásadnější řešení by bylo neekonomické) ještě před opravou komunikace. 

Takový postup považuje za neekonomický – je neúčelné vynakládat peníze na opravu 

komunikace, když hrozí nebezpečí, že se nová cesta za nějakou dobu z důvodu 

očekávatelných problémů s kanalizací zbortí. K tomu proběhla diskuse ve smyslu, že 

s uvedeným lze než souhlasit, problémem jsou ceny za odstranění takových havárií a 

výše rozpočtu odboru majetku. Finance potom chybí na správu majetku. Dále zaznělo, 

že navíc v místních částech platí vodné – je třeba prověřit, zda se tato částka platí 

VaK-u nebo městu. Prověří M. Dohnal.  

mailto:tomas.otcenasek@prerov.eu
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 T. Přikryl - zrekapituloval peníze „na hlavu“ na příští rok. Upozornil, že chybí 

podklady za Popovice, Lýsky, Dluhonice, Lověšice si nevyčlenili nic na kulturu a 

spotřební materiál, Kozlovice a Dluhonice musí částku upřesnit. Všechna upřesnění je 

třeba zaslat T. Přikrylovi nejpozději v pondělí.  

 B. Střelec – informace k možnosti získat vánoční osvětlení pro místní části 

z vánočního stromu v Přerově, budou si muset pořídit rozvaděče. Výzdoba by měla 

být realizována do konce listopadu, další ozdoby nejsou k dispozici. 

 R. Lepič – informace k suchému poldru, nebudou stačit finanční prostředky, bude to 

řešeno. Nejsou vyváženy odpadkové koše kolem poldru.  

 

 

6. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 
 

 


