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Zápis z 2. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

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

Datum příštího jednání: Čtvrtek 18. 7. 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 

 Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

omluven Libor Slováček MČ Lýsky 

 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: Libor Slováček 

Hosté: 
E. Řezáčová, H. Růžičková, M. Dohnal, E. Kousalová, O. 

Teriaki 

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. Informace o rozklikávacím rozpočtu, orientaci v něm, možnost informací z odboru 

majetku nebo investic o čerpání finančních prostředků na jednotlivé akce (Ing. Eva 

Řezáčová) 
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4. Informace týkající se možnosti čerpání dotace na pořízení nádob pro obyvatelstvo na 

separovaný odpad pro MČ a části města s rodinnou zástavbou (popelnice 120 l na 

plast a papír), možnost jejich svozu, vyjádření MČ ke stávajícímu systému svozu 

separovaných odpadů (Ing. Eva Kousalová) 

5. Informace MP týkající se reakce na vyřizování podnětů občanů nebo MV v rámci 

řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu (Mgr. Omar Teriaki) 

6. Informace o řešení problematiky opravy místní komunikace v Lověšicích 

7. První seč veřejné zeleně v místních částech – připomínky k mapám sečení od 

jednotlivých místních částí 

8. Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok – MUDr. Libor 

Slováček. Jak tuto částku použít – společné řešení (projekty) 

9. Různé 

10. Závěr 

 Průběh jednání: 

 

 

1. Úvod  

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

omluven – L. Slováček, prozatím se nedostavili P. Trlidová a Z. Navrátil. 

 

Přivítal hosty  

- vedoucí odboru ekonomiky Ing. Evu Řezáčovou, vedoucí oddělení rozpočtu Ing. Hanu 

Růžičkovou, vedoucího odboru správy majetku a komunálních služeb Ing. Miloše 

Dohnala, pracovnici oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb odboru 

správy majetku a komunálních služeb Ing. Evu Kousalovou, ředitele Městské policie 

Mgr. Omara Teriakiho.   

 

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

 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda oznámil program jednání, tak jak jej všichni přítomní v písemné podobě obdrželi 

spolu s pozvánkou. 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 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat, program byl schválen 

 

3. Informace o rozklikávacím rozpočtu, orientaci v něm, možnost informací 

z odboru majetku nebo investic o čerpání finančních prostředků na jednotlivé 

akce  

Předseda uvedl, že místní části mají z rozpočtu města vyčleněny peníze „na hlavu“ ve 

výši 1.300,-- Kč, skutečné čerpání si mohou zjistit v rozklikávacím rozpočtu. Předal 

slovo E. Řezáčové, která vysvětlila, jak rozklikávací rozpočet funguje, jaké údaje tam 

naleznou, kdy se aktualizuje, jakým způsobem se veřejné výdaje člení. Doplnila, že 
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výdaje jednotlivých místních částí se rozlišují účelovým znakem. V prezentaci přímo 

v rozklikávacím rozpočtu bylo přítomným vysvětleno, jaké informace naleznou 

v sestavě „výdaje místních výborů“ a v sestavě „výdaje MV dle pravidel“ Pokud si 

nejsou jisti, z čeho je úhrada provedena, musí si zavolat na příslušný odbor.  Z diskuse 

zazněl podnět, aby odbor ekonomiky připravil jednoduchý návod k využívání 

rozklikávacího rozpočtu, což E. Řezáčová přislíbila.  

 

Přišel Z. Navrátil, přítomno 11 členů. 

 

V diskusi dále zaznělo, že i v sestavě „výdaje MV dle pravidel“ by měly být 

dohledatelné podrobnější informace k jednotlivým úhradám. Na základě 

požadavku výboru E. Řezáčová prověří na odboru vnitřní správy, zda a za 

jakých podmínek a nákladů by to bylo možné.   
 

Přišla P. Trlidová, přítomno 12 členů. 

 

V diskusi R. Lepič (Újezdec) uvedl, že měli na položce vyčleněny finance na 

malování kaple, avšak s ohledem na to, že dodavatel nebyl plátce DPH, nešla odeslat 

objednávka. E. Řezáčová prověří a bude R. Lepiče informovat. Informace 

k připomínce: Po schválení finanční kontroly v modulu SML je nutné, aby příslušný 

referent zvolil tisk objednávky bez DPH (systém umožňuje výběr dle potřeb).  

4. Informace týkající se možnosti čerpání dotace na pořízení nádob pro 

obyvatelstvo na separovaný odpad pro MČ a části města s rodinnou zástavbou 

(popelnice 120 l na plast a papír), možnost jejich svozu, vyjádření MČ ke 

stávajícímu systému svozu separovaných odpadů  

B. Střelec a E. Kousalová informovali členy výboru o stávajícím systému a fungování 

sběru separovaného odpadu v místních částech. Uvedli, že nyní je vypsán dotační 

program, na základě kterého by bylo možné získat dotaci na pořízení sběrných nádob 

na plast a papír pro jednotlivé rodinné domy (cílem je zvýšit třídění, zkrátit 

docházkovou vzdálenost na minimum - pohodlí), a to na základě dobrovolnosti. Svoz 

by probíhal pravděpodobně 1x měsíčně, v úvahu připadají nádoby o objemu 120 nebo 

240 litrů. Ne všichni budou mít zájem a možnost (např. z prostorových důvodů) využít 

uvedené možnosti. Pravděpodobně by tedy bylo nutné v místních částech ponechat i 

stávající stanoviště na sběr separovaného odpadu.  

B. Střelec požádal, aby v místních výborech projednali tuto věc, aby město mělo 

prvotní informaci o tom, zda o navrhované řešení bude zájem. Jedná se prozatím o 

předběžný názor výborů. Následně by se připravila např. nějaká širší anketa. 

Stanovisko výborů poslat do 14 dnů na adresu: jednatel@tsmpr.cz. 

V tomto bodě programu se také diskutovalo o připravovaných změnách (sběr železa, 

použitého jedlého oleje), o systému přistavování velkoobjemových kontejnerů, o 

znečišťování kontejnerových stání a černých skládkách, využívání sběrných dvorů… 

 

Odešel Z. Navrátil, přítomno 11 členů. 

 

5. Informace MP týkající se reakce na vyřizování podnětů občanů nebo MV v rámci 

řešení problematiky bezpečnosti silničního provozu  
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O Teriaki uvedl, že si váží práce místních výborů. Informoval přítomné o fungování a 

poslání Městské policie, která by měla zejména dohlížet nad veřejným pořádkem a ne 

suplovat práci dopravní policie. Informoval také o jednáních se zástupci Policie ČR, 

vedených s cílem nastavit parametry spolupráce, a to i s ohledem na problémy, které 

Přerov má v důsledku dlouhodobé uzavírky ulice Polní. Zdůraznil, že garantem 

dopravy je Policie ČR. Předal přítomným informaci o postavení Městské policie, 

kterou si mohou vyvěsit ve vývěskách. 

V diskusi se hovořilo o problémech s „náctiletou“ mládeží (možnosti zakročit – 

alkohol, drogy, ničení majetku, rvačky…, spolupráce s OSPOD, neochota lidí 

svědčit…). O Teriaki zdůraznil, že vždy, když mládež, resp. kdokoliv vykazuje 

problémové chování a chtěli by to řešit, mají volat dispečink Městské policie, aby 

mohli na místo v reálném čase vyslat hlídku a věc řešit.  

Dále O Teriaki sdělil, že Městská policie v současné době nemá certifikaci na mobilní 

radar a tudíž v případě, že mají požadavky ohledně měření rychlosti, musejí je zasílat 

přímo na Policii ČR  (epodatelna.policie@pcr.cz). 

 

6. Informace o řešení problematiky opravy místní komunikace v Lověšicích 

B. Střelec informoval, že  rada navrhuje  Zastupitelstvu města Přerova schválit 

realizaci investiční akce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce uličního prostoru, 

ul. U Parku, Lověšice“ dle zpracované projektové dokumentace v celém rozsahu dle 

důvodové zprávy. 

7. První seč veřejné zeleně v místních částech – připomínky k mapám sečení od 

jednotlivých místních částí 

Předseda sdělil, že první seč proběhla, objasnil, jakým způsobem tato činnost probíhá. 

Vždy se seče výhradně podle map sečení, není možné požadovat po firmě, aby posekla 

něco navíc. Takové požadavky je třeba řešit prostřednictvím MAJ a TSMPr. 

Nespokojenost s kvalitou sečení mají řešit s paní Haluzíkovou.  

Hovořil také o způsobu využívání roundupu, sdělil, že občané budou informováni jak 

na webu, tak na přenosných cedulích o použití této látky.  

 

8. Návrh navýšení částky pro místní výbory na 1.700 Kč/občana/rok – MUDr. 

Slováček. Jak tuto částku použít – společné řešení (projekty) 

Bude projednáno na příští schůzi. 

9. Různé 

 P. Laga (Henčlov): Byl příslib, že bude provedena oprava cest Výmyslov a Ke 

hřbitovu. M. Dohnal odpověděl, že pozemky jsou ve vlastnictví úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, co se týče účelových cest, bude to ještě komplikovaný 

proces, k pozemkům v místních komunikacích by se město mohlo dostat již letos.  

 D. Svobodová (Lověšice): Problematika výtluků. B. Střelec vysvětlil, jakým 

způsobem, v návaznosti na schválený rozpočet, zabezpečuje odbor MAJ opravy 

výtluků a doplnil, že místní části si mohou z peněz „na hlavu“ doobjednat opravy 

výtluků v potřebném rozsah. Tyto peníze by měly být určeny právě k těmto účelům. 

mailto:epodatelna.policie@pcr.cz
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M. Dohnal doplnil, že výtluky se opravují podle provozu, stavu komunikace, využití 

komunikace. Pokud chtějí proces urychlit, mohou právě díky penězům „na hlavu“ 

 D. Svobodová (Lověšice): Problematika opravy chodníku, podjezd. Na jejich 

požadavek bylo odpovězeno, že si jej mají opravit z peněz „na hlavu“. M. Dohnal 

doplnil, že město jednalo o získání pozemků, měla se oprava realizovat v návaznosti 

na opravu podjezdu. V současné době SŽDC investici odložilo, město tedy zabezpečí 

pouze opravu chodníku. M. Dohnal také vysvětlil, jakým způsobem probíhá 

financování investic, oprava rekonstrukcí. Na opravy a rekonstrukce by potřebovali 

300 milionů, ale v rozpočtu mají 20 milionů. Proto je zřejmé, že by v místních částech 

na realizaci některých investičních akcí dlouho čekali – a protože si mohou našetřit 

z peněz „na hlavu“, mohou některé akce urychlit. Dále se rozvinula diskuse 

k financování oprav a rekonstrukcí, hovořilo se o zpracovávání projektů (mnohdy na 

akce, které nejsou nikdy realizovány), o problémech s výkupy pozemků, vysokých 

cenách připravovaných investic (např. Na Zábraní), o způsobu zařazování investic do 

rozpočtu… V této souvislosti B. Střelec zrekapituloval, jak financování v místních 

částech probíhalo historicky a jak dnes, uvedl některé příklady z jiných měst…  

 D. Svobodová (Lověšice): Propad po kanalizaci. Dotazuje se, jakým způsobem bude 

provedena oprava. M. Dohnal odpověděl s tím, aby požadavek poslali na MAJ. 

 B. Střelec připomněl, aby s pracovníky magistrátu vždy za místní část komunikoval 

pouze jeden člověk, nejlépe předseda.  

 D. Novotná připomněla, že J. Hrubá zaslala místním částem Vinary, Popovice a 

Čekyně žádost, aby sdělili přesné termíny akcí uvedených v hlukové vyhlášce. 

Požádala, aby zaslali co nejdříve, je třena termíny zveřejnit.  

10. Závěr 

Předseda sdělil, že další schůze se koná 18. 7. (dále 19. 9., 21. 11.), poděkoval 

přítomným za účast na jednání a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 


