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Zápis z 33. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: 
Čtvrtek 15. 3. 2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 12. 4. 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 

 Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

 Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni:  

Hosté: 
P. Košutek, M. Dohnal, A. Salaba, Z. Dostál, J. Strejček, L. 

Melka 

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. Dotace: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - opatření na 

snížení energetické náročnosti VO.   

4. Vysprávky účelových komunikací v MČ, ořez křovin v jejich sousedství. 
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5. Převod účelových komunikací na místní komunikace. 

6. Různé, podněty, náměty 

7. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 11 členů s právem hlasovat, B. 

Střelec a T. Přikryl přijdou později.  

  

Přivítal hosty, kterými byli: Pavel Košutek, Miloslav Dohnal, Alexandr Salaba, Jan Strejček, 

občan Penčic – Lukáš Melka. 

 

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. Vzhledem k tomu, že k navrhovanému programu nebylo připomínek, 

nechal hlasovat. 

 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

 

Hlasování Pro 11 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 
 

 

3. Dotace: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - 

opatření na snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení.   

 

Předseda zahájil tento bod programu a uvedl, že byl osloven občanem L. Melkou, zda tento 

program známe, jelikož se jedná o program využitelný i pro místní části.  Předal slovo p. 

Melkovi, aby přítomné informoval o tom, co by mohl místním částem přinést. L. Melka 

informoval o projektu Efekt, který poskytuje dotaci ve výši 50% - nejvyšší částka, kterou je 

získat jsou 2 miliony Kč. Každý rok bývají vyhlašovány 2 výzvy, letos bude vyhlášena na 

přelomu srpna a září, v programu je alokováno cca 70 – 80 mil. Kč. Doplnil, že dle jeho 

informací všechny obce, které žádaly, dotaci dostaly. Některé obce mají obavu ze splnění 

všech dotačních podmínek. Co je k tomu tedy třeba? Pasport veřejného osvětlení, sloupů a 

rozvaděčů, výpisy plateb za 3 roky a návrh nového osvětlení, úspora musí být nejméně 35% 

(obvykle bývá až 60%). Předmětem dotace zpravidla bývá montáž, lampy, rozvaděče. Po roce 

je prováděna poskytovatelem kontrola, zda je energetická úspora opravdu taková, jak byla 

deklarována v žádosti a po 3 letech se měří intenzita osvětlení. 

Předseda doplnil, že si udělal prohlídku veřejného osvětlení v místních částech a ve městě, 

zjistil, že mnohde je veřejné osvětlení v tristním stavu - staré, neudržované, zarezlé, mnohdy 

na rodinných domech…  

M. Dohnal sdělil, že tento program není novinkou, město jej zná, s ohledem na rozsah 

veřejného osvětlení je však jeho využití poměrně problematické - město má celkem 4 a půl 

tisíce světelných bodů, což představuje částku okolo 130 mil. Korun. Nelze vyměňovat pouze 
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„hlavy“, vysvětlil technické problémy, které jsou pro město hlavním problémem, proč nebyl 

program využit. J. Strejček doplnil informaci, že v loňském roce v rámci rekonstrukce 

veřejného osvětlení na Svépomoci chtěli tento program využít - na základě zpracovaného 

posudku byla úspora 60 %, ale město neobdrželo dotaci, jelikož nesplnilo další, ze strany 

poskytovatele dotace blíže nespecifikované, indikátory.  

Diskuse k problematice, výměna názorů a zkušeností mezi zástupci magistrátu, L. Melkou a 

členy výboru. Zazněly informace ke koncepčním záležitostem - nyní se soutěží dodavatel 

energetického managementu, finanční nákladovosti (na milion dotace musí město vynaložit  

2,5 - 3 mil. Kč z vlastního rozpočtu, a je to náklad na cca 40 svítidel), hovořilo se o možných 

úsporách a návratnosti investice (pokud se mění pouze „hlavy“  je návratnost cca 7 let, pokud 

však je třeba realizovat i nové sloupy a osazovat jich v návaznosti na LED svítidla větší počet, 

bude se návratnost pohybovat okolo 20 let). P. Melka upozornil, že návratnost nelze počítat 

s výměnou sloupů, pro její stanovení je třeba počítat jen s tou částí investice, která je 

předmětem dotace. Totéž platí i pro výpočet energetických úspor, pokud budou započteny i 

náklady např na výměnu a doplnění sloupů, úspory nevyjdou. 

B. Střelec ještě doplnil, že hlavní problém v místních částech je v rozvodech, na které dotaci 

využít nelze - vítr vedení vyzkratuje a někdo z pracovníků technických služeb musí okamžitě 

tento problém vyřešit. Takže investice do svítidel nepomůže. 

Na dotaz předsedy, v jakém čase je možné projekt připravit L. Melka  odpověděl, že pro obec 

lze zpracovat energetický posudek, pasport veřejného osvětlení a žádost během 6 týdnů. 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bývá známo zhruba do dvou měsíců, následně lze investici 

realizovat. Na dotaz k životnosti LED svítidel sdělil, že výrobci uvádí cca 80 – 100 tis. hodin, 

ročně se prosvítí cca 4,7 - 5 tis. hodin. 

L. Landsmannová připomněla, že ČEZ plánuje uložení svého vedení do země, zda město 

uvažuje, zda by se v souvislosti s investicí ČEZu využilo této dotace. M. Dohnal odpověděl, 

že možné by to jistě bylo, ale je třeba určit priority – MAJ by k údržbě majetku města 

potřeboval zhruba desetkrát více finančních prostředků, než mají k dispozici. L. Melka ještě 

dodal, že nová světla se dají dát i na staré sloupy, bylo dohodnuto, že se podívá na projekt, 

který v dotačním programu neuspěl a řekne, v čem vidí problém.  

 

 

4. Vysprávky účelových komunikací v MČ, ořez křovin v jejich sousedství. 

 

Minule předseda požádal, aby každá místní část navrhla 1 až 2 účelové komunikace, 

které jsou ve špatném stavu, musí se jednat o zpevněné komunikace, o frekventované 

cesty. Následně bude řešena možnost jejich vysprávky, včetně ořezu křovin. Zdůraznil, že to 

nesmí být travnaté cesty. Své návrhy posílali A. Salabovi, který zpracoval přehled požadavků, 

včetně přehledu komunikací, které by se mohly převést. 

Předseda informoval, že má tento seznam a uvedl, které mstní části požadavky nepředaly. 

Diskuse ke kvalitě vysprávky, ke způsobu realizace těchto drobných vysprávek. 

V této souvislosti P. Ježík informoval o problému - v Dluhonicích jezdí auta v návaznosti na 

výstavbu dálnice (bláto, ničení komunikace) a nevědí, zda mají povolení. Předseda mu 

odpověděl, že je třeba informovat podrobněji A. Salabu, aby mohl prověřit tuto situaci a 

sjednal nápravu. Dále se P. Ježík vyjádřil k jednání se starostou Rokytnice ve věci vyjasnění 

majetkoprávních vztahů u komunikace - principálně by měla cesta patřit kraji, avšak pozemky 

patří zčásti městu a zčásti Rokytnici (jsou na jejich katastrech). Na kraji se znovu bude jednat 

o převzetí cesty krajem, apeluje, aby cesta byla co nejdříve opravena, vede tam i autobusová 

doprava. 

Předseda se znovu vrátil k problematice vysprávek, proběhla diskuse k možnosti jejich 

financování, B. Střelec zdůraznil, že systém by měl být pro všechny místní části stejný. A. 
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Salaba uvedl, že obecně převládá názor, že tyto vysprávky by měly být hrazeny z navýšení 

„na hlavu“, které je účelově vázáno na komunikace, s tím však předseda nesouhlasí. Tyto 

finanční prostředky nejsou určeny na účelové komunikace. Pokud na vysprávku účelových 

cest nebudou peníze, tak to nebudou dělat. Dále se diskuse ubírala směrem k využití 2 

milionového navýšení peněz „na hlavu“ a k možnostem financování oprav účelových 

komunikací. A. Salaba sdělil, že v rozpočtu má pro letošní rok vyhrazeny na opravy 

účelových komunikací finanční prostředky, které by se daly použít. Bylo dohodnuto, že 

spočítá předpokládané náklady na vysprávky z podkladů, které bude mít do pátku 16. 3. 

Z místních částí k dispozici a v návaznosti na jejich výši navrhne způsob financování 

(spoluúčast místní části). Tento návrh následně projedná s předsedou a budou informovat 

místní části. Doplnit požadavky na vysprávky lze zítra do konce pracovní doby. 

 

5. Převod účelových komunikací na místní komunikace. 

 

K tomu A. Salaba uvedl, že má seznam ze 3 místních částí – Penčice, Kozlovice, Lověšice – 

žádná z navržených účelových komunikací nesplňuje požadavky na jednoduchý převod, 

převést je pouze zavedením do pasportu nelze.  

 

6. Různé, podněty, náměty 

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

elektronicky i v papírové podobě s podpisy, prezenční listiny. Některé výbory mají se 

zápisy velké problémy. 

 Směna pozemků s pivovarem – Mamutov. Předseda se dotázal (s ohledem na 

připravovanou akci Ukliďme Česko – koupaliště), jak to s touto směnou vypadá. M. 

Dohnal odpověděl, že vstup na pozemek je nyní zajištěn, jedná se o převodu, jsou 

zpracovány geometrické plány, musí se aktualizovat znalecké posudky. Zásadnější 

změny a úpravy lze realizovat až po uskutečnění směny.  

 Ukliďme Česko – odpadů bude výrazně méně než loni, kdy se uklízely staré zátěže, 

budou tam ořezy… Na dotaz, zda TSMPr pomohou, odpověděl B. Střelec, že se budou 

spolupodílet ve stejném rozsahu jako v minulosti. Předseda ještě dodal, že je nutno 

projednat akci Ukliďme si Česko s místním výborem Předmostí, školou… Poděkování 

S. Doupalové za loňský rok. 

 A. Salaba – vrátil se k usnesení z minulého výboru. Dle zákona o finanční kontrole 

nelze dodatečně dávat rozpočtové opatření zpětně na akce, na které již byly vyčleněny 

finance z rozpočtů vyčleněných pro místní části. Navrhuje tedy, aby byly blokovány 

na realizaci. T. Přikryl vysvětlil, že je problém v tom, že se peníze vyčleňují na již 

objednané dokumentace. Diskuse k problematice, bylo dohodnuto, že na příštím 

jednání se k této problematice vrátí, přijaté usnesení bude pravděpodobně revokováno 

nebo zrušeno.   

 L. Slováček – kácení a těžba popadaných stromů v Žebračce. Uvedl, že tam jezdí kde 

kdo, kde kudy, přes pole… jsou tam vyježděny koleje, je všude bahno, turistická 

modře značená cesta je nepoužitelná. Jsou odváženy jen větší kmeny a hromady 

ořezaných větví tam zůstávají. Problém bude řešit se S. Doupalovou. V diskusi 

zaznělo, že by bylo dobré takové případy nafotit.  

 L. Slováček – přemístění zastávky a vybudování točny. Čeká se na vyjádření 

krajského úřadu, p. Mikulík bude podávat žalobu na správní soud. Dle jeho informací 

existuje i další řešení s atypickou okružní křižovatkou, s níž by neměl problém ani 

kraj, ani ŘSD, ani Policie… v pondělí jede s p. Mikulíkem na ŘSD…dle p. Mikulíka o 

jiných variantách město nechce komunikovat. Diskuse, v níž zaznělo, že lze 

předpokládat, že se jedná ze strany p. Mikulíka spíše o zdržovací manévr, M. Dohnal i 
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P. Košutek byli na jednáních ohledně zastávky několikrát přítomni, ale tyto informace 

nemají.   

 R. Lepič – přebudování suchého poldru na mokřady. Mají vše připraveno, nyní byla 

vypsána výzva na dotaci, bude projednávat další postup na odboru MAJ.  

 B. Střelec – předal přítomným informace do vývěsek ohledně svozu, poskytl 

informace o výdeji kompostu, informace k rozvozu velkoobjemových kontejnerů. 

Finalizace ploch sečení bude provedena do konce března, předá jim následně mapy. 

 D. Svobodová – křižovatka u Lověšic, byl zde další „smrťák“. Lidé tam nedodržují 

rychlost. A. Salaba informoval o materiálu do rady k radarovému měření. Příště bude 

na výboru informovat. 

 J. Venský – sdělil, že mají 130 tis. na chodníky a dotázal se, zda je lze přesunout na 

pergolu. Předseda sdělil, že by to nepřeváděl. Mělo by se šetřit na větší akce, na 

opravy chodníků. 

 P. Laga – vyúčtování je nesrozumitelné, bylo dohodnuto, že se staví na OE u T. 

Přikryla pro vysvětlení. 

 P. Ježík – dohodl si schůzku na MAJ a pozval P. Košutka na veřejnou schůzi, která se 

koná ve středu v 17 hodin, náměstek přislíbil účast.  

 J. Čechová – sdělila, že úřad pro zastupování státu měl na svém pozemku strom, 

vykáceli ho a byla jim uložena náhradní výsadba - 3 stromy. Úřad se jí dotazoval, zda 

jsou tam sítě apod., odkázala je na S. Doupalovou. 

 L. Landsmannová – informace, že Nadace Partnerství má projekt na evidenci stromů 

Svobody k výročí – na stránkách Nadace Partnerství je možnost se přihlásit, koncem 

října organizují výsadbu stromů a lze od nich stromy získat. 

 

 

7. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 


