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Zápis z 36. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 13. 9. 2018, v 16.00 hod. 

Datum příštího jednání: 
 

Místo jednání: Městský dům 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Radek Pospíšilík předseda 

 František Bureš MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Pavel Ježík MČ Dluhonice 

omluven Radomil Lepič MČ Újezdec  

 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: Tomáš Přikryl 

Hosté: 
L. Tomaníková, P. Košutek, A. Salaba, T. Grapl, M. Dostál, R. 

Rašťák 

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. Dopravní stavby v místních částech 

4. Vyhodnocení činnosti výboru za čtyřleté období 

5. Různé 

6. Závěr 
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Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

 

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

omluven - T. Přikryl, L. Slováček, R. Lepič. Přivítal hosty -  L. Tomaníkovou, P. Košutka, M. 

Dostála, R. Rašťáka, A. Salabu, T. Grapla. Vzpomněl památku člena výboru J. Drašky, který 

v loňském roce zemřel a který byl velmi aktivním občanem a členem komisí a výborů. 

Všichni přítomní uctili jeho památku.  

 

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 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl jednomyslně přijat 

 

 

3. Dopravní stavby v místních částech 

 

Předseda předal slovo A. Salabovi, který informoval nejprve o vyčleněných financích na most 

v Lověšicích – je připraveno výběrové řízení, stavba bude z technických důvodů zahájena na 

jaře. Byla soutěžena oprava propustku ve Vinarech – soutěž byla zrušena, na jaře se znovu 

vyhlásí. Lze očekávat nižší cenu. Dále A. Salaba pokračoval informacemi o akci - úpravy 

komunikace U Parku, je to akce odboru PRI – zde příprava vázne na stavebním řízení, 

následně se bude soutěžit, letos již nelze očekávat zahájení stavby. K tomu se vyjádřila D. 

Svobodová a sdělila, že stavební povolení na stavbu v minulosti bylo, lidé jsou nespokojeni, 

od povodní se jim oprava slibuje. A. Salaba doplnil, že konkrétní informace může podat I. 

Pinkasová.  

Dále se hovořilo obecně o problémech se starými projekty – neodpovídají dnešním 

požadavkům na technické řešení, nelze podle mnohých z nich stavby realizovat.  

K. Šromota uvedl, že v Penčicích v Tršické ulici by bylo dobré udělat stavební posudek stavu 

mostu, zejména krajnic. A. Salaba sdělil, že všechny mosty a propustky ve správě města mají 

posudky hotovy a je zpracován přehled havarijních stavů, postupně se snaží zabezpečit peníze 

na opravy. T. Grapl si posteskl, že poslední dobou se nedaří vůbec nic z připravovaných akcí 

zahájit. Uvedl některé příklady - odstavný pruh Vinarská (rozšíření krajské 

komunikace)žádali zaplatit z městských peněz, chodník k zahradnictví má 10 let starý projekt, 

nemá dořešeny vlastnické vztahy. Platí nový stavební zákon a projekt bude v současné době 

bezcenný, neodpovídá novému zákonu. Parkoviště Za Humny a Ve Vrbí – koliduje s kabely 

ČEZu, nepodařilo se vyřešit. Peníze se nenašly ani na úpravy před kulturním domem. Uvedl, 

že je třeba zvýšit úsilí např. v jednání s ČEZ apod. A. Salaba upřesnil, že Ve Vrbí již je 

opraveno.  

P. Košutek informoval o problémech s ČEZ, je to organizace, která má své striktní 

požadavky, jede podle energetického zákona a jen fakturuje žadatelům. Diskuse 

k problematice. 
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V další části svého vystoupení informoval A. Salaba, že v Žeravicích po opravě mostu bude 

třeba upravovat komunikaci u stadionu pravidelněji – prašnost. Hovořil o aktivitách 

v Lověšicích, v ulici Mírové, o provedených opravách v Kozlovicích a Předmostí.  

F. Bureš vyjádřil za Předmostí stížnosti na kvalitu prací v ulici Tyršova -  byla v podstatě jen 

„zalepena“. A. Salaba k tomu uvedl, že v příštím roce se bude zadávat dokumentace na 

chodníky i komunikaci cena 15 mil., nyní byla provedena pouze havarijní oprava. Dále zazněl 

dotaz k zastávce na ulici Sportovní, je tam údajně nějaká předělávka. A. Salaba sdělil, že jsou 

osazeny jiné obrubníky, předělává se to ještě před kolaudací, v pondělí (17.9.) bude hotovo, 

následně ve středu by měla být kolaudace… 

V návaznosti na připomínky k opravám v ulici Tyršově proběhla diskuse k opravám „turbo 

metodou“, dle přítomných je to málo trvanlivá oprava. V diskusi zaznělo, že je třeba 

v rozpočtu na opravy komunikací vyčlenit daleko více finančních prostředků. Z diskuse 

vyplynula nutnost provádět také ořezy kolem komunikací a cyklostezek, v současné době je 

absolutní nedostatek pracovníků. Diskuse k možnosti realizovat opravy výfrezky a drtí (nárůst 

ceny drti o 20%, nedostatek drti). V závěru diskuse bylo sděleno., že pokud budou potřebovat 

ještě další úpravy, mají pana Salabu informovat, bude dohodnut další postup.  

 

 

4. Vyhodnocení činnosti výboru za čtyřleté období 

 

Předseda zahájil tento bod programu a zrekapituloval práci výborů v letošním roce, vypíchl 

nejdůležitější a nejzajímavější řešené záležitosti. Zdůraznil, že je to poprvé, co je zřízen 

výbor, který zastřešuje všechny místní části. Vzpomněl historii zřízení výboru, hovořil o tom, 

co si výbor dal do vínku – spolupráci, „táhnout“ za jeden provaz, péči nejen o majetek, ale i o 

sousedské vztahy… každý si musí odpovědět, zda cíle byly naplněny.  

Postupně ve svém vystoupení shrnul a vyhodnotil celé čtyřleté období. Vrátil se až do roku 

2015, vzpomněl témata a problémy které byly od roku 2015 projednávány, hovořil o hostech, 

kteří se jednání výborů v průběhu uplynulých 4 let zúčastnili. Uvedl, co se podařilo, v čem 

byly problémy. Přítomní se průběžně zapojovali do diskuse, k některým věcem zazněly 

aktuální - mnohdy kritické - informace. 

 

Podrobněji se předseda vyjádřil k letošnímu roku.  

 

Leden 

- Nedostatek obvodních lékařů v Předmostí, spádová oblast pro místní části  

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

Únor  

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

- Vysprávky účelových komunikací  

Březen 

- Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021  

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

Květen 

- Rozdělení finančních prostředků pro místní části z rezervy rozpočtu města na rok 

2018.  

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

Červen 

- Umístění radarů v místních částech  
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Předseda poděkoval všem přítomným za práci všem členům výboru. Vyzdvihl, že se podařilo 

navzájem podporovat zájmy jednotlivých výborů.  
 

5. Různé 

 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. 

 Mailové adresy – vymazat veškeré maily s osobními údaji, proběhne zrušení 

mailových adres k 6. 10. 2018. 

 Konec volebního období (výborům končí mandát dnem voleb), dohody s předsedy 

výborů. 

 Obchod Žeravice – L. Landsmannová bude informovat o zkušenostech a dalších 

záměrech po zasedání výboru.  

 Dotaz, proč byla zrušena Městská policie v Předmostí, Popovicích, Lýskách a a 

Vinarech. Přítomní se vyjádřili, že je problém, že nebyli informováni. D. Novotná 

zjistí a bude informovat.  

 B. Střelec – nabídka místním výborům na nákup lip k 28. říjnu prostřednictvím 

technických služeb, v ceně cca 3.000,-- Kč - za úplatu. Musí to být lípy malolisté.  

 B. Střelec – koncem listopadu končí svoz bioodpadu. Nyní se naposledy sváží 

nebezpečný odpad. Připravují změnu ve svozu velkoobjemového odpadu. Opakovaně 

upozornil na problémy s tříděným odpadem. 

 Plán zimní údržby – zpracován. 

 B. Střelec - vánoční ozdoby – jsou koupené nové, dostanou je do místních částí jako 

náhradu za nevyhovující staré ozdoby.  

 B. Střelec - podzimní úklid – zástupci místních částí byli vyzváni, aby sdělili 

požadavky.  

 Problém – Přerovské listy, v některých místních částech nejsou opakovaně 

dodávány. D. Novotná informovala, že je třeba posílat reklamace průběžně.  

 B. Střelec – žádost o vyúčtování peněz za rok 2017, 2018, zůstatek ke konci roku 

2018, převod 2019… požaduje, aby všem místním částem byla poskytnuta 

srozumitelná informace (podobným způsobem, jakým místní výbory informoval T. 

Přikryl). 

 B. Střelec – místní část Penčice – problém s madlem, nejsou řemeslníci 

 D. Svobodová – v Lověšicích končí obchod, nemají ani prostor – problém dali do 

zápisu. Obchod by chtěli v obecním úřadě, prostor by se musel upravit, diskuse 

k problematice provozování nobchodu v místní části.  

 

6. Závěr 

M. Dostál, P. Košutek– poděkovali všem přítomným za spolupráci. Rovněž L. Tomaníková 

poděkovala za práci a spolupráci s komisí pro občanské záležitosti. R. Rašťák vystoupil s tím, 

že je důležité, aby v místních částech lidé cítili, že jsou součástí města. Je pro něj zklamáním, 

že se nepodařilo dobudovat cyklostezky, případně chodníky do všech místních částí. To by si 

přál, aby k tomu propojení v dohledné době došlo. Za spolupráci poděkoval také A. Salaba.  

 

Předseda poděkoval přítomným za práci ve výboru, za účast na jednání a ukončil zasedání 

Výboru. 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Radek Pospíšilík 


