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Zápis z 1. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 14. 3. 2019 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 23. 5. 2019 v 16 hodin 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova ulice (ve dvoře) 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Ing. Bohumír Střelec Předseda, MČ Čekyně 

 Bc. Petra Trlidová MČ Předmostí 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

omluven Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

 MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

omluven Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře primátora 

Omluveni: O. Boráň, J. Mašek 

Hosté: P. Košutek, L. Tomaníková, Z. Daněk, S. Doupalová, V. Rőss 

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, představení členů výboru a hostů, předání jmenovacích dekretů 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Projednání map sečení 

4. Stanovení termínů konání schůzí Výboru pro místní části (dále jen VMČ) 

5. Komunikace mezi VMČ a městem 

6. Předávání dárků jubilantům, GDPR 

7. Informace o financování výborů v místních částech  

8. Zásady činnosti místních výborů v místních částech, zápisy ze schůzí 
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9. Informace o anketě „Senioři, řekněte nám…“, spolupráce při zajištění ankety 

10. Různé 

11. Závěr 

 

Průběh jednání: 

 

Před zahájením jednání obdrželi všichni zástupci místních částí podkladové materiály 

k jednání a dále inventární seznamy evidovaného majetku s kontakty na pracovníky oddělení 

vnitřních služeb, kam mají hlásit případné nesrovnalosti. 

 

1. Úvod  

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

omluveni – O. Boráň, J. Mašek. 

 

Přivítal hosty  

- zastupitele a předsedu komise pro občanské záležitosti P. Košutka,  

- členku zastupitelstva a členku komise pro občanské záležitosti L. Tomaníkovou,  

- vedoucího oddělení organizačního kanceláře primátora Z. Daňka, pracovnici oddělení 

správy ostatního majetku a komunálních služeb odboru správy majetku a komunálních 

služeb S. Doupalovou, člena výboru místní části Popovice V. Rősse.   

Upozornil, že hosté nemají hlasovací právo a že výbor je usnášeníschopný.   

 

Následně předal předseda všem přítomným členům výboru jmenovací dekrety zvolení. 

Informoval, že na další jednání bude dle potřeby zvát hosty k jednotlivým bodům jednání. 

Uvedl, že pokud se členové nemohou účastnit jednání, mají se omluvit předem D. Novotné, 

vyslat zástupce (ten však nemá hlasovací právo). Pokud chtějí předložit materiál nebo podnět 

k projednání do výboru, je třeba jej D. Novotné doručit alespoň 14 dní předem. 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda oznámil program jednání, tak jak si jej na úvodní zasedání připravil a jak jej všichni 

přítomní v písemné podobě obdrželi před zahájením schůze. Předseda 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 přijat, program byl schválen 

 

3. Projednání map sečení 

Předseda sdělil, že je třeba projednat plán sečení, objasnil, jakým způsobem tato činnost 

probíhá. Sdělil, že všichni členové obdrží kontaktní maily a telefony na pracovníky 

magistrátu, s nimiž se tyto věci projednávají. S. Doupalová zaslala všem místním výborům 

žádost, aby zaslali své požadavky na plochy, které by chtěli zařadit do plánu sečení. 

Informoval, že v každé části je stanoven počet sečení a mapa, v rámci svých peněz „na hlavu“ 

mohou rozšířit tyto plochy.  

Jako host v této věci vystoupila S. Doupalová, která zopakovala, že do 18. 3. mají zaslat své 

požadavky na úpravu map sečení, z některých místních částí je již obdržela. Upravené mapy 

následně obdrží jak místní části, tak i TSMPr. Pokud mají nějaké požadavky na veřejnou 

zeleň – kácení, ořezy, zeleň na hřbitovech apod., mají je zasílat a řešit rovněž přes S. 

Doupalovou. Dodala, že se zabývá i tím, co píší ve svých zápisech z jednání výborů. 

Požádala, aby ti, co ještě nezaslali své požadavky, tak učinili. Do 31. 3. probíhá kácení dřevin, 
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případné ořezy, ořezy jmelí a zásahy do vzrostlé zeleně se řeší i v průběhu vegetace. Budou 

probíhat i náhradní výsadby – zhruba od poloviny dubna a května. Zašle jim seznam, aby 

věděli, jak se dotkne jejich místních částí.  

L. Slováček se dotázal, zda když proběhne výsadba, bude zajištěna zálivka. S. Doupalová 

odpověděla, že v rámci náhradní výsadby je pětiletá údržba (cca 10x za rok zálivka 80ti litry). 

Během podzimu se dělá kontrola, v průběhu těchto pěti let jsou dřeviny v případě neujmutí 

obměňovány. 

D. Svobodová uvedla, že se má v Lověšicích kácet na hřbitově – kdy? S. Doupalová 

odpověděla, že pravděpodobně ještě do konce března, termín bude upřesní. Co se týče jmelí, 

podívá se na problém a posoudí způsob řešení. Dále se dotázala D. Svobodová k dalšímu 

kácení v obci, měli to v zápisu. S. Doupalová sdělila, že zajistí místní šetření. 

L. Slováček měl dotaz ohledně Žebračky, která je dle jeho názoru v dezolátním stavu, je tam 

spousta polomů, dřeviny jsou napadeny houbami. Navrhuje, zda by nestálo za to dát oficiální 

zákaz vstupu. S. Doupalová připomněla, že je to národní přírodní rezervace se zvláštní 

ochranou. Veškeré prováděné práce jsou konzultovány s agenturou ochrany přírody a krajiny. 

Letos došlo kolem turistické stezky k vykácení suchých jasanů, aby se zabránilo jejich pádu 

do cesty. V ostatních porostech není záměr plochy ošetřovat. L. Slováček dodal, že mu šlo 

spíš o vydání varování, S. Doupalová přislíbila, že bude způsob medializace dohodnut ve 

spolupráci s agenturou. 

B. Střelec sdělil, že týden dopředu budou předsedové prostřednictvím mailu informování o 

termínu sečení. Kontrola sečení probíhá jak ze strany TSMPr, tak také zástupci místních 

výborů mohou kvalitu a rozsah sečení zkontrolovat a případné nedostatky řešit s TSMPr (Ing. 

Haluzíková) nebo S. Doupalovou. Obdobně to platí o hřbitovech (mimo Předmostí a Přerov) – 

tam sice nebudou předem hlásit, kdy se bude sekat, problémy mají řešit s paní Spurnou.  

 

4. Stanovení termínů konání schůzí Výboru pro místní části (dále jen VMČ) 

Předseda sdělil, že někteří členové již avizovali, že jim čtvrteční termín schůzí nevyhovuje. Je 

tedy třeba se dohodnout, který den by byl pro členy nejvhodnější, Navrhuje, aby se výbor 

scházel jedenkrát za 2 měsíce, vždy v tom měsíci, kdy se nekoná zasedání zastupitelstva. 

Předseda otevřel k této věci diskusi, z níž vyplynulo, že většina VMČ upřednostňuje čtvrtek.  

 

Proběhlo hlasování o návrhu, aby se schůze výboru konaly ve čtvrtek v 16 hodin, vždy 

jedenkrát za dva měsíce. 

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

 

Dále byla prodiskutována data, v nichž by se schůze měly uskutečnit: předběžně byly 

dohodnuty následující termíny: 23. 5., 18. 7., 19. 9., 21. 11. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu,  

aby se květová schůze výboru konala ve čtvrtek 23. 5. v 16 hodin. 

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

 

5. Komunikace mezi VMČ a městem 

Vedoucí organizačního oddělení Kanceláře primátora Z. Daněk informoval přítomné o 

možnostech komunikace výboru s jednotlivými odbory.  

Byla poskytnuta také informace o tom, jak mají komunikovat jednotlivé místní výbory 

v místních částech. Byla zřízena pro každý výbor mailová schránka, která je zveřejněna na 

webových stránkách města. Předsedové MV dostali heslo ke zřízené mailové schránce – tyto 

adresy budou předávány také 3. osobám. Na tyto adresy by měli obdržet také korespondenci 

z magistrátu. V rámci GDPR nelze využívat soukromé adresy a předávat je 3. osobám. 
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Diskuse k problematice. Dotaz L. Slováčka, zda lze podepsat souhlas s tím, že mohou 

pracovníci MMPr využívat jejich soukromá telefonní čísla. Z. Daněk přislíbil, že toto zajistí 

ve spolupráci s P. Vodákovou.  Pokud předsedové či členové MV sdělí zaměstnancům svá 

soukromá telefonní čísla, je to jejich aktivita a tato komunikace je samozřejmě možná. 

Veškeré kontakty na zaměstnance MMPr jsou uvedeny na webových stránkách města.  

Na webu je na titulní stránce dlaždice místní výbory, kde najdou občané odkaz na jednotlivé 

výbory. Místní části mohou na webu města zveřejňovat pozvánky na různé akce, které se u 

nich připravují – podklady posílat P. Vodákové.  

Dále se vyjádřil se k zápisům z místních výborů, které je třeba na adresu 

pavla.vodakova@prerov.eu zasílat, a to pouze v textovém formátu jako je např. doc nebo 

docx, nikoliv ve formátu pdf či jpg – je nutno v nich provádět úpravy, neboť budou 

vyvěšovány v anonymizované podobě na web. Požádal také, aby zaslali harmonogram konání 

schůzí – bude vyvěšen na web. D. Novotná doplnila, jakým způsobem mají ve výborech 

zpracovávat zápisy, šablona byla všem předsedům zaslána mailem. 

Z. Daněk upozornil přítomné, že by si měli zkontrolovat, zda v obecně závazné vyhlášce o  

hluku mají schváleny všechny připravované akce, které by mohly narušit noční klid. Pokud 

takovou akci (od května) připravují a ve vyhlášce uvedena není, zaslat neprodleně podnět na 

změnu OZV Kanceláři primátora, aby novela vyhlášky mohla být projednána na 

zastupitelstvu.  

B. Střelec informoval, že výbor může samostatně dávat podněty zastupitelstvu a také 

předsedové místních výborů mohou na zastupitelstvu vystupovat. Zopakoval, že pokud chtějí 

předložit materiál nebo podnět do programu k projednání do výboru, je třeba jej D. Novotné 

doručit alespoň 14 dní předem. 

 

 

6. Předávání dárků jubilantům, GDPR 

D. Novotná uvedla, že komise pro občanské záležitosti odsouhlasila, aby jubilantům nebyly 

balíčky s blahopřáním posílány poštou, ale byly roznášeny osobně. Proto byly jednotlivé 

výbory v místních částech osloveny s žádostí o informaci, zda jsou ochotny se zapojit do 

osobního blahopřání občanům. Pokud ano, každá místní část by měla dodat dvě jména (aby 

byla zastupitelnost). Zájem nemají v Předmostí, jména dosud nesdělili z Lověšic, Lýsek, 

Penčic, Popovic, Újezdce a Vinar. Ta dvě jména je třeba nahlásit do zítřka, jelikož budou 

uvedena v Přerovských listech. Musí se jednat o členy místních výborů - nejde delegovat 

do této funkce kohokoliv mimo místní výbor. Až bude k dispozici seznam všech zájemců z 

řad místních částí (po 15. 3.), bude pro ně zajištěno krátké školení GDPR a bude jim 

vystavena průkazka s jejich jménem a fotografií atd.  

Dále sdělila, jakým způsobem bude gratulace jubilantům probíhat. Nahlášení gratulanti by 

každý měsíc dostali seznam lidí, kteří v jejich místní části slaví 80, 85, 90 a 95 let, poté by si 

osobně vyzvedli dárkové kazety na radnici u Lenky Tomečkové. Prakticky by to pro ně 

znamenalo jít jednou na adresu jubilanta, vložit mu do schránky lístek s datem a časem, kdy 

mu bude osobně blahopřáno - a v rámci druhé návštěvy by došlo k této gratulaci. Pokud by si 

oslavenec nepřál osobní návštěvu, měl by možnost zatelefonovat na mobilní číslo člena 

výboru pro místní části a návštěvu odříct. Dárek by byl v tomto případě jubilantovi zaslán 

poštou.  

K této problematice proběhla diskuse: 

- Kritická slova ke změně, na základě které se již nebude blahopřát jubilantům, kteří 

nemají kulaté nebo polokulaté výročí (L. Štefanová). Z diskuse vyplynulo, že 

v některých místních částech budou těmto jubilantům blahopřát i nadále (k zajištění 

drobného dárku budou využívat finance „na hlavu“). Zaznělo, že v místních částech je 

situace jiná než ve městě – blahopřání probíhá na sousedském základě, jako na 

mailto:pavla.vodakova@prerov.eu
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vesnici… je to zpravidla osobní až přátelské setkání. Na tom se shodla většina 

přítomných.  

- Dotaz, zda by opět nemohli fungovat spolupracovníci komise, kteří by blahopřání 

jubilantům zajišťovali. L. Tomaníková se přiklání k tomu, ať se znovu zapojí 

spolupracovníci. K tomu P. Košutek sdělil, že nyní budou blahopřání zajišťovat 

zvolení zástupci města – zastupitelé, členové komisí a výborů. Dříve spolupracovnice 

tuto činnost vykonávaly na základě dohody o provedení práce. Stručně sdělil, jak 

budou osobní blahopřání organizována.  

- Nesouhlasná slova k zasílání dárků poštou, k stávajícímu organizačnímu zajištění 

blahopřání, informace o pozitivních zkušenostech spolupracovnic komise z minulých 

let (L. Tomaníková). I k tomuto se diskutovalo, zazněly také informace o tom, že 

v minulosti někteří senioři a jejich rodinní příslušníci nebyli s osobní návštěvou 

ztotožněni D. Novotná). L. Slováček vítá to, že se našlo kompromisní řešení a jubilant 

se může rozhodnout, po čase se systém vyhodnotí. P. Košutek – dodal, že žádný 

systém nebude vyhovovat všem, vyhodnotí se za půl roku a uvidí se, zda bude třeba 

přistoupit k nějakým úpravám.  B. Střelec uzavřel diskusi s tím, že navrhuje nechat 

běžet systém a následně jej vyhodnotit. 

 

7. Informace o financování výborů v místních částech  

Předseda informoval, že z rozpočtu města je pro každou místní část vyčleněna částka ve výši 

1.300,-- Kč „na hlavu“, tedy na občana s trvalým pobytem v místní části. O využití těchto 

finančních prostředků si rozhodují místní části – nejvíce peněz utratí zpravidla na opravy a 

budování komunikací, veřejnou zeleň. Vždy se domlouvají s příslušnými zástupci odborů 

magistrátu (zejména majetek a odbor řízení projektů a investic), kteří pro ně a ve spolupráci 

s nimi připravují objednávky, výběrová řízení na projektové dokumentace, dokumentace 

k územnímu a stavebnímu povolení atd…  

Informoval o rozklikávacím rozpočtu, kde tyto peníze mají, nevidí tam však podrobnosti. Na 

příští jednání pozve zástupce odboru OE, MAJ a případně PRI – a dostanou informaci, jak 

budou o čerpání rozpočtu informováni.  

Předseda připomněl, že zároveň část těchto peněz lze využít také na kulturně společenské 

akce v místních částech – při čerpání těchto peněz spolupracují s Kanceláří primátora. 

Přítomní obdrželi informaci, jakou částku na kulturu mají pro letošní rok (včetně převodů 

z loňska). Paragony podepisuje předseda a peníze převezme rovněž předseda.  

Diskutovalo se k dotazu L. Slováčka, v jakém stavu je čerpání rozpočtu z navýšení, které si 

loni schválili. Z diskuse vyplynulo, že celá „společná“ částka byla rozdělena na jednotlivé 

projekty a pokud ji v místních částech nevyčerpali, měla by být nevyčerpaná část převedena 

do letošního roku… R. Lepič nadnesl otázku, zda bude VMČ opět usilovat o vyčlenění 

takových financí?  B. Střelec odpověděl, že je možné o tom jednat, ale až pro rok 2020, na 

letošek je již schválena částka ve výši 1.300,-- Kč „na hlavu“ a muselo by to být schváleno 

jako mimořádný výdaj. Pokud se dohodnou, mohou dát podnět do červnového zastupitelstva. 

L. Slováček navrhuje na příště si dát do programu vytvoření společné finanční rezervy pro rok 

2020, která bude k dispozici jednotlivým místním částem z navýšení peněz „na hlavu“, s tím, 

že by došlo k navýšení částky na 1.800,-- Kč „na hlavu“. Do společné rezervy by byla 

převedena částka v objemu navýšení (500,-- Kč).  

 

Proběhlo hlasování o návrhu, aby se květová schůze výboru zabývala vytvořením společné 

finanční rezervy pro rok 2020, která bude k dispozici místním částem. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 1 – návrh byl přijat 
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V této souvislosti vznesla dotaz D. Svobodová. Uvedla, že měli zpracovaný projekt z roku 

2010 -  ten však nelze využít, byl zpracován nový projekt a na jeho základě došlo k navýšení 

částky na realizaci na 7 mil. Kč. B. Střelec bude individuálně řešit s místním výborem 

Lověšice.  Takové problémy i v jiných místních částech (Žeravice). Diskuse k možnostem 

řešení např. etapizací investic. 

 

8. Zásady činnosti místních výborů v místních částech, zápisy ze schůzí 

Na 10. zasedání zastupitelstva v roce 2015 byly schváleny Zásady činnosti místních výborů 

statutárního města Přerova, které všichni přítomní obdrželi. Je třeba tyto zásady aktualizovat 

– proto mohou jednotlivé místní výbory prostřednictvím zápisu v průběhu měsíců března a 

dubna podávat podněty a náměty na jejich aktualizaci. Max. termín k předání připomínek je 

stanoven na 9. 5. 2019.  

 

9. Informace o anketě „Senioři, řekněte nám…“, spolupráce při zajištění ankety 

Senioři, řekněte nám… Anketa pod tímto názvem je určena lidem nad šedesát let z Přerova a 

místních částí, kteří se chtějí vyjádřit k otázkám domů s pečovatelskou službou – a vůbec ke 

službám pro seniory, které pro ně může zaštítit město. V týdnu od 18. do 22. března se proto 

mohou v ulicích potkat s tazateli z řad sociálních pracovníků, kteří pro ně mají nachystanou 

baterii dotazů. Bude se jednat o jeden z největších průzkumů na toto téma v Přerově. 

Vyplnění dotazníku bude trvat zhruba deset minut a odpovědi budou anonymní. Je důležité, 

aby sociální pracovníci magistrátu byli v ulicích a ptali se lidí na jejich názory, vysvětlovali a 

upřesňovali jednotlivé otázky v dotazníku. 

Cílem je získat reálnější představu, jak chtějí současní senioři prožít své stáří, jak chtějí bydlet 

a co je pro ně důležité, aby svůj podzim života prožili pohodově a důstojně. 

Tazatelé budou se seniory hovořit na těchto místech: 

 v pondělí 18. března  od 9 do 12 hodin před budovou magistrátu na adrese Smetanova 7,  

 v úterý 19. března od 10 do 12 hodin na Masarykově náměstí,  

 ve středu 20. března od 15 do 18 hodin v nákupním centru Galerie Přerov,  

 ve čtvrtek 21. března od 8 do 11 hodin u Kauflandu v Lipnické ulici, 

 v pátek 22. března dopoledne objedou tazatelé všechny místní části, s lidmi se setkají na 

návsi.  

Náměstek P. Kouba požádal místní části o spolupráci – anketu by chtěli realizovat 

v úřadovnách, knihovnách nebo třeba i venku… Přítomní obdrželi před schůzí VMČ plán, jak 

budou v jednotlivých místních částech ankety probíhat – je třeba zajistit úřadovny, knihovny. 

Přítomní zástupci místních výborů sdělili D. Novotné, zda zajistí otevření úřadoven.  

  

10. Různé 

Předseda otevřel bod s tím, že mohou jednotliví členové po udělení slova vystoupit se svými 

náměty… 

 

 P. Laga – potřeboval by zprovoznit radar, předseda projedná s O. Teriakim.  

 P. Trlidová – mají připravenou žádost o rozpočtové opatření na zastřešení zastávky – 

bude projednáno a místní výbor bude o výsledku informován. 

 R. Lepič – požadavek, aby všechny připravované práce TSMPr s nimi konzultovali 

předem, aby se nic nedělalo zbytečně. 

 L. Štefanová – neukáznění pejskaři, dotaz, zda by nemohly být umístěny schránky 

s pytlíky. Bude prověřeno a místní výbor bude o výsledku informován. 

 L. Landsmannová – budou spolupracovat na akci „Ukliďme Česko“, dotaz, zda se opět 

zapojí i TSMPr. Ano, zapojí. 
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 J. Čechová – dopravní situace v Kozlovicích by si vyžadovala aktivní radary – údajně 

nefungují všude, kolují zvěsti, že jsou tři stanoviště a jen na jednom probíhá měření. 

 B. Střelec 

- informace o stanovištích velkoobjemových kontejnerů (ne na bioodpad) 

- minulou sobotu rozvezli velkoobjemové kontejnery na bioodpad – mají hlásit, 

že je plný, aby byla zajištěna výměna. Dbát na to, aby tam nebylo nic než 

bioodpad – pokud nebude bio čistý, nebudou jim kontejnery přistavovat. 

- svoz bioodpadu – 240 l nádoby se budou svážet od 1. 4. (svoz střídavě 1x bio 

v sudém týdnu,  1x TKO) 

- předsedové obdrží dopředu informaci o sběru nebezpečného odpadu – 

doporučuje vyhlásit několikrát, nebudou již upozornění vhazovat do schránek 

- Čištění – každá MČ má možnost 2x ročně požádat o čištění - nahlásit na 

komunikace@tsmpr.cz, kdy chtějí čištění zajistit na jaře, před úklidem bude 

provedeno sečení 

- týden dopředu dostanou informaci, kdy se bude sekat, ve většině MČ nebudou 

sekat TSMPr – budou mít objednané firmy, problémy a nedostatky hlásit 

neprodleně na TSMPr:  martina.haluzikova@tsmpr.cz 

- kácení a havarijní kácení není věcí TSMPr, rozhoduje magistrát (S. Doupalová) 

- Ukliďme Česko – 6.4. – TSMPr se zapojí, bude-li možné, přistaví kontejner, 

dodají plastové pytle a svezou odpad. Je třeba předem nahlásit účast na  

odpady@tsmpr.cz 

- zápisy, pozvánky a veškeré informace budou chodit do zřízené schránky 

zřízené pro jednotlivé výbory (mistnivybor.název místní části@prerov.eu). 

- TSMPr se budou v letošním roce více věnovat údržbě pomníků v MČ 

 L. Štefanová – potřebují chemické ošetření chodníku – dát požadavek na zeleň (Ing. 

Haluzíková 702 196 121), B. Střelec doplnil informace k problematice chemického 

ošetřování 

 L. Landsmanová  – měli hodně zasolené chodníky a po dešti praskají. B. Střelec sdělil, 

že by chtěli tyto nedostatky opravit, zabývají se i pořízením nové techniky. Nebyl 

spokojen s prováděním zimní údržby, hledá lepší firmy a lepší řešení (problém 

s lidmi). Nahlásit komunikace@tsmpr.cz 

 B. Střelec – zvolení zástupce. Navrhl, aby byl zvolen zástupce, který bude předsedu 

zastupovat v době jeho nepřítomnosti. Vyzval přítomné, aby předložili návrh – nikdo 

z přítomných návrh nepředložil. B. Střelec navrhl, aby jej zastupoval P. Laga a dal o 

tomto návrhu hlasovat.   

 

Proběhlo hlasování o návrhu,  

aby předsedu VMČ v době jeho nepřítomnosti zastupoval Petr Laga. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1 – návrh byl přijat 

 

 

11. Závěr 

Předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 
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