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Zápis z 31. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 18. 1. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 15. 2. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Místo jednání: zasedací místnost Smetanova 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

 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 

omluven Libor Slováček MČ Lýsky 

omluven Josef Venský MČ Popovice 

omluven Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: Josef Venský, Tomáš Přikryl, L. Slováček 

Hosté: 
Pavel Košutek, náměstek primátora 

Jan Horký, zastupitel a radní 

Na vědomí: Všem zastupitelům, vedoucím odborů 

Zapsal: Daniela Novotná 

 

Celkem členů výboru: 13  

Usnesení je platné, pokud je pro 7 hlasů.  

 
Návrh programu 

1. Úvod  

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Nedostatek  obvodních lékařů v Předmostí, spádová oblast pro místní části  

4. Rozdělení finančních prostředků pro místní části v rozpočtu města na rok 2018 na projektovou 

dokumentaci. 

5. Různé, podněty, náměty 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, J. 

Čechová přijde později, omlouvá se také T. Přikryl, J. Venský, L. Slováček.  

Výbor je usnášeníschopný.   

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

 

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

k vyjádření připomínek.  

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

 

Hlasování Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

3. Nedostatek  obvodních lékařů v Předmostí, spádová oblast pro místní části  

 

Předseda otevřel opakovaně problematiku obvodní lékařské péče, minule se hovořilo o 

nástupci zesnulé lékařky v Předmostí. Shrnul informace, které zazněly na předchozí schůzi a 

informoval, že došlo ke změně – před 3 týdny se dr. Kožaková rozhodla pro větší prostory na 

Svépomoci, kde bude ordinovat od 1. 3. 2018 a v Předmostí tedy nový lékař prozatím není. 

Prověřoval ještě další možnosti, avšak kvóty pro Přerov jsou splněny a lékaři raději ordinují 

v centru města.  

 

Přišla J. Čechová, přítomno 10 členů 

 

4. Rozdělení finančních prostředků pro místní části v rozpočtu města na rok 2018 

na projektovou dokumentaci. 

 

Předseda uvedl, že je řada důvodů, proč jsou ceny za projektové dokumentace tak vysoké – 

projektanti mají hodně práce, odborné personální obsazení stavebních firem klesá a tudíž 

dokumentace musí být podrobnější, je požadována maximální odpovědnost. Jistým řešením je 

využívání osob samostatně výdělečně činných namísto projekčních firem (lze předpokládat 

nižší ceny s ohledem na nižší režie). Pro orientaci lze využít informací na stránkách 

www.cenyzaprojekty.cz.  

 

Přišel host – náměstek primátora P. Košutek. 

 

Diskuse k problematice, přítomní hovořili o připravovaných projektech, kterých by se mohla 

týkat možnost podpory zpracování projektových dokumentací z rezervy a za jakých 

podmínek. S ohledem na omezené finanční prostředky by měly být stanoveny podmínky. 

Předseda navrhuje, aby to byly místní části s nejhorším stavem komunikací – z využití těchto 

finančních prostředků by bylo vyřazeno Předmostí, Popovice (realizovala se Hanácká), 

Lověšice (realizovala se U parku), Henčlov (realizovala se Nová, Martinská). Nejhorší stav 

mají Žeravice a Penčice, proto navrhuje, aby Žeravice a Penčice dostaly z rezervy po 200 tis. 

Kč a zbývající části – tedy Čekyně, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Lýsky a Vinary po 100 

tis. Kč. 

http://www.cenyzaprojekty.cz/
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Tento návrh se nesetkal s všeobecnou podporou. R. Lepič navrhuje, že by se rezerva mohla 

využít pro zpracování projektových dokumentací na akce, na jejichž realizaci si místní část 

našetřila a nemá projekt – těm by se ten projekt měl zaplatit. B. Střelec zdůraznil, že by se 

měly podporovat projekty, jejichž realizace je reálná v blízké době, nikoliv je připravovat 

dopředu a několik let čekat…Je třeba si uvědomit, že z letošních projektů nebude se již 

realizovat nic. Měl by se tedy udělat zásobních investic na 2 roky dopředu a na tyto investice 

připravit za přispění peněz z rezervy projekty. L. Landsmannová uvedla, že toto není 

spravedlivé, předseda oponoval, že jsou to peníze navíc, které mají být využity solidárně, tak, 

jak se v minulosti o tom na zasedáních výboru opakovaně hovořilo a jak to bylo prezentováno 

i na zastupitelstvu.  

 

Přišel host – člen rady J. Horký 

 

R. Lepič dodal, že by se měly připravovat projekty, na které jsou si místní výbory opravdu 

schopny našetřit, aby byly reálné a peníze tím pádem byly opravdu účelně využité. Diskuse 

k možným přístupům k přípravě projektů – reálnost projektů, ekonomika, efektivita 

vynaložených prostředků.   

B. Střelec navrhl, že by si všechny místní části měly připravit přehled, které projekty by se 

mohly z těchto peněz podpořit – s ohledem na to, co jsou schopni opravdu zrealizovat. 

Navrhuje, aby takový zásobník projektů byl příště projednán. K. Šromota sdělil, že 

v Penčicích mají peníze našetřeny a budou žádat o podporu na projektovou dokumentaci.  

P. Laga doporučuje jiný postup – každá místní část má své peníze, příští rok opět počítají 

s realizací některých investic. Projekty by neměly překročit finance z peněz „na hlavu“ a tyto 

projekty by měly být podpořeny. Předseda doplnil, že částka na projekty v rezervě je 1 mil. 

Kč. Závěr: připravit na příště přehled projektů, na které je třeba připravit 

dokumentaci, reálně – letošní a na příští rok. 

 

B. Střelec doplnil, že on již má vysoutěženého projektanta  na zpracování projektu za 33,8 tis. 

Kč a budou požadovat proplatit tuto částku z rezervy (oprava chodníku Jabloňová). P. Ježík 

dodal, že si loni připravovali projekty – na cca 1/3 vesnice s tím, že něco by si zainvestovali 

sami na dokumentaci, něco jako spoluúčast z dotačních titulů. J. Horký informoval o tom, že 

dotace na komunikace jsou omezené – je tam technická podmínka bezbariérovosti a limit 

nejnižší ceny, takže by se musely zakázky spojovat. B. Střelec upozornil, že se zde hovoří o 

přípravě projektových dokumentací, které jsou podmínkou podání žádosti o dotaci. Diskuse 

k možnostem získat během 3 let dotace na chodníky a komunikace. J. Horký uvedl, že 

možnosti jsou, ale je třeba vždy požádat o konkrétní informaci o konkrétních možnostech 

odbor PRI.  

Po ukončení diskuse nechal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení: 

 

Usnesení VMČ/31/48/2017 

Výbor pro místní části podává návrh, schválit čerpání částky ve výši 33.880,- vč. DPH na 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Jabloňová v místní části 

Čekyně  z rezervy, schválené ve výši 1.000.000 Kč pro místní části. 
 

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

 

5. Různé, podněty, náměty 

 Předseda – je zpracováno stavební povolení na kanalizaci vč. ČOV s možností 

napojení Penčic na kanalizaci Čekyně. Právě končí termín pro podání žádosti o dotaci 

– VaK žádá o dotaci na 3 projekty, takže se uvidí, jak to dopadne. Předseda doplnil, že 
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požádal P. Košutka o zjištění informací o možnostech financování na kanalizaci 

v Penčicích za pomoci Olomouckého kraje, příp. ministerstva zemědělství či životního 

prostředí.  

 P. Laga – potřeboval by za Henčlov vyúčtování, co utratili za chodníky. Poskytl 

informace k Výmyslovu – nyní se tam realizuje investiční akce spočívající v likvidaci 

hospodářských budov, do konce února předpokládá dokončení, budou tam travnaté 

plochy. Zůstanou tam však 3 objekty v majetku kraje. Rád by, aby město vyvinulo tlak 

na kraj. Aby došlo k likvidaci i těchto staveb. D. Svobodová doplnila, že informace 

k hospodaření požadují všichni. 

 F. Bureš – informace o realizovaných projektech v Předmostí, nyní požadují vylepšení 

osvětlení vjezdu ke hřbitovu a osvětlení pomníku J. Husa. 

 F. Bureš – dotaz k využití finančních prostředků, které měly být původně určeny na 

další etapu regenerace sídliště v Předmostí. Dodal, že v Předmostí je třeba realizovat 

opravy chodníků i když nebude celkový projekt regenerace pokračovat. B. Střelec 

sdělil, že nejhorší je Tyršova ul., ale i v jiných částech jsou problémy a velmi špatné 

chodníky. Dále B. Střelec upřesnil, že o využití prostředků vždy rozhoduje 

zastupitelstvo.  

 J. Horký – vznesl dotaz, jak by se dívali v místních částech na to, že by se např. od 23 

hodin  do 4 hodin ráno vypínalo veřejné osvětlení, což by představovalo úsporu 

nákladů a omezení světelného smogu. S ohledem na relativně pozitivní ohlas J. Horký 

přislíbil, že zjistí další podrobnosti. Diskuse, v níž mimo jiné zaznělo, že lze 

předpokládat výhrady ze strany občanů. V této souvislosti se D. Svobodová dotázala, 

co by se dalo udělat s reflektory Českých drah, které oslnivě svítí do oken. P. Košutek 

odpověděl, že se jedná o osvětlení pracoviště v souladu s normami.  

 L. Landsmannová – ČEZ se rozhodl stáhnout částečně elektrické vedení do země a 

v souvislosti s tím se chystá nové veřejné osvětlení, je tedy třeba rychle připravit 

projekt, světla budou úsporná. Nyní se budou také opravovat mosty. 

 P. Ježík – vrátil se k záměru zpracovat studie na revitalizaci návsí. J. Horký sdělil, že 

byl tento dotační titul zrušen. Dodal, že chtěl také v Dluhonicích stáhnout vedení do 

země, zatím se neděje a tudíž čekají na opravu chodníku…  

 Diskuse k problematice dopravní obslužnosti – zejména příměstská doprava.  

 B. Střelec – do 31. 1. by dle M. Dohnala měly být hotovy mapy sečení. 

 B. Střelec – informace o přípravě nového systému přistavování velkoobjemových 

kontejnerů v místních částech.  

 OZV hluk. U opakujících se akcí pouze upřesnění data, nové akce se musí schválit – 

je tedy třeba nahlásit do konce roku termíny opakujících se akcí a případně nové akce  

na adresu daniela.novotna@prerov.eu, která zajistí ve spolupráci s oddělením právním 

vše potřebné. Obratem poslat informace. 

 Plán práce na 1. pololetí – zpracovat plán konání schůzí výborů.  

 Chybějící zápisy ze schůzí výborů – doplnit a doručit na magistrát chybějící zápisy 

v papírové podobě  s podpisy, prezenční listiny.  

 

6. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 

mailto:daniela.novotna@prerov.eu

