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Zápis z 34. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: 
Čtvrtek 10. 5.  2018, v 16.00 hod., zasedací místnost Smetanova 

(průjezd) 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 7. 6. 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 

omluven Pavel Ježík MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

omluven Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Petr Laga MČ Henčlov 

omluven Libor Slováček MČ Lýsky 

 Josef Venský MČ Popovice 

omluven Tomáš Přikryl MČ Vinary 

 Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Kamil Šromota MČ Penčice 

Omluveni: P. Ježík, T. Přikryl 

Hosté: A. 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. Rozdělení finančních prostředků pro místní části z rezervy rozpočtu města na rok 

2018.  

4. Vysprávky účelových komunikací v MČ, ořez křovin v jejich sousedství. 
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5. Různé, podněty, náměty 

6. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 7 členů s právem hlasovat, P. 

Ježík, L. Slováček, B. Střelec a T. Přikryl jsou omluveni, J. Čechová přijde později. Přivítal 

hosta A. Salabu. 

 

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 7 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 
 

3. Rozdělení finančních prostředků pro místní části z rezervy rozpočtu města na 

rok 2018.  

 

Předseda zahájil tento bod programu a uvedl, že návrh je zpracován v duchu posledních 

jednání výboru. Návrh přednesl a dotázal se, zda jsou nějaké připomínky. Ve finanční rezervě 

určené pro místní části města Přerova pro rok 2018 je k dispozici 1.960.000Kč. Tyto finanční 

prostředky budou, po schválení předsedů místních částí a zastupitelstva města Přerova, 

rozděleny jednotlivým místním částem na projektové dokumentace nebo stavební akce. 

A. Salaba na základě jednání s odborem ekonomiky informoval o tom, že je třeba rozdělit 

finanční prostředky, ty potom mohou být využity na realizované akce poté, co bude schváleno 

rozpočtové opatření.  

 

Přišla L. Landsmannová, přítomno 8 členů s právem hlasovat 

 

Po ukončení diskuse nechal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení:  

 

Usnesení VMČ/34/50/2018 

Výbor pro místní části rozděluje prostředky v rozpočtu takto:  

 Penčice – 434.000 Kč 

 Žeravice – 218.000 Kč  

 Dluhonice – 218.000 Kč  

 Čekyně – 218.000 Kč  

 Kozlovice – 218.000 Kč  

 Lýsky – 218.000 Kč  

 Újezdec – 218.000 Kč  
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 Vinary – 218.000 Kč  
 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat  

 

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

 

Předseda zahájil tento bod programu a uvedl, že tento bod programu je složitější. K dispozici 

je 200 tis. Kč, navrhuje, aby v místních částech, kde jsou předpokládané náklady menší, byly 

tyto hrazeny celé z rozpočtu města. V některých částech jsou předpokládané náklady vyšší, 

tam by se město podílelo částkou ve výši 35, resp. 25 tis. Kč.  

 

Přišel J. Venský, přítomno 9 členů s právem hlasovat 

 

Zástupce MAJ A. Salaba předložil návrh, jakým způsobem by se mohlo financování 

zabezpečit, avšak je třeba řešit rozpočtovým opatřením na opravy místních komunikací. O 

výsledku bude informovat. V částce 200 tis. Kč nejsou započítány náklady na ořezy.  

 

Po ukončení diskuse nechal předseda hlasovat o následujícím návrhu usnesení:  

 

Usnesení VMČ/34/51/2018 

Výbor pro místní části po dohodě s odborem MAJ souhlasí s navrhovaným rozsahem 

oprav místních  a účelových komunikací dle projednávané přílohy v max. výši 200 tis. 

Kč. Ostatní nároky budou řešeny místními výbory z rozpočtů „na hlavu“.  

 

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

 

A. Salaba dále informoval o ulicích, které budou opraveny turbo metodou. V diskusi ještě 

vystoupil zástupce místní části Újezdec R. Lepič, který uvedl, že by potřebovali spíše než 

točnu opravit Hlavní ulici od kapličky dozadu po garáže. D. Svobodová sdělila, že cesta 

k Moštěnici je problematická, od podjezdu k budově společnosti Signalbau – loni se tam 

opravovaly vpusti a cesta není spravená. Diskuse k této problematice.  

 

5. 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. 

 T. Přikryl předem zaslal námět k projednání s návrhem na usnesení: Místní části 

nepožadují zasílání informací o čerpání jim vymezeného rozpočtu, který zdůvodnil 

takto: na webu města je odkaz na rozklikávací rozpočet, který je 1x týdně aktualizován 

převedením dat z účetního programu. Na požádání odbor ekonomiky MMPr poskytne 

jakoukoliv sestavu nebo přehled čerpání 

 

Předseda otevřel tomuto bodu diskusi, po jejím ukončení nechal hlasovat o následujícím 

návrhu usnesení:  

 

Usnesení VMČ/34/52/2018 

Výbor pro místní části nepožaduje zasílat místním částem měsíční hlášení o čerpání jim 

vymezeného rozpočtu, stačí kvartální výpisy.   
 

Hlasování Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat  
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 Předseda upozornil, že jsou již pouze 2 schůze výboru do konce volebního období. Na 

příští schůzi pozval A. Salabu, aby informoval o postupu zavádění radarů, A. Salaba 

doplnil, že největším problémem je momentálně jejich umístění. V září proběhne 

zhodnocení činnosti výboru za uplynulé období. 

 R. Lepič upozornil, že jim nechodí přehledy jubilantů. 

 R. Lepič sdělil, že proběhla seč, nechápe, proč se  neseče podle toho, co se loni 

domluvilo. Od prosince žádá odsouhlasení plánu sečí. L. Landsmannová doplnila, že 

plán je vyvěšen na stránkách technických služeb.  

 K. Šromota se dotázal, kdy se bude rekonstruovat ulice Tršice – Přerov. A. Salaba 

sdělil, že zjišťoval situaci na kraji, vše závisí ještě na tom, jak to bude s výstavbou 

kanalizace.  

 D. Svobodová se dotázala, jak to vypadá s cestou U parku. A. Salaba odpověděl, že se 

jedná o investici ve výši cca 4 mil. Korun. Je třeba se dotázat na odboru PRI (Z. 

Dostála nebo vedoucí I. Pinkasové).  

 J. Venský otevřel problematiku výstavby zastávky v ulici Sportovní v Předmostí. 

Diskuse k ceně, resp. k výši stavebních prací.  

 P. Laga se dotázal, jak pokračuje zadání dokumentace Sokolů, mají zájem nechat si ji 

zpracovat  z peněz „na hlavu“.  

 L. Landsmannová s přítomných dotázala, jak jsou spokojeni se snížením počtu 

kontejnerů, u nich je to katastrofa, vznikají černé skládky. Z diskuse vyplynulo, že toto 

opatření přineslo problémy všude, důležité je, aby se naplněné kontejnery rychle 

odvezly. Diskuse k možnosti přistavovat kontejner s obsluhou – jako příklad uvedena 

praxe z města Hranice.  

 

6. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání Výboru. 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 


