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Zápis z 3. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 18. 7. 2019 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 19. 9. 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 

omluvena Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

omluven MUDr. 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: Mgr. Jolana Čechová, MUDr. Libor Slováček 

Hosté: Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

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

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

4. Zásady činnosti místních výborů v místních částech 

5. Návrh MV Újezdec na vybudování víceúčelového kulturního domu 

6. Různé 

7. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 9 členů s právem hlasovat, 

omluvena J. Čechová, L. Slováček, prozatím se nedostavili P. Trlidová a Z. Navrátil. 

 

Přivítal hosty – náměstkyni primátora Ing. Hanu Mazochovou. 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 9 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat, program byl jednomyslně 

schválen 

 

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

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

Toto téma bylo již na návrh L. Slováčka otevřeno na minulém jednání. Z důvodu jeho 

neúčasti na jednání se přesunulo do programu na dnešní schůzi. S ohledem na ubíhající čas je 

však třeba se toto otázkou zabývat. Předseda v úvodu shrnul, jak to bylo s financováním 

místních částí v minulosti s tím, že se nakonec podařilo schválit pro místní části finanční 

prostředky „na hlavu“ s tím, že si z nich místní části budou zajišťovat drobné opravy a 

kulturní a společenský život. V současnosti je tato částka ve výši 1.300,-- Kč.  

Dostavil se Zdeněk Navrátil, přítomno 10 členů 

Pokračoval, že nyní je na stole návrh, aby se tato částka zvýšila o 400,-- Kč na 1.700,-- Kč, 

což by pro všechny místní výbory (kromě Předmostí) představovalo částku ve výši cca 2.000 

tis. Kč. Je třeba se rozhodnout, zda výbor pro místní části navrhne zastupitelstvu toto navýšení 

a dále jakým způsobem by mělo být do rozpočtu města zakomponováno - buď formou jakési 

společné rezervy na přípravu projektových dokumentací a dofinancování realizovaných akcí 

(v roce 2017 nebyla takto vytvořená rezerva vyčerpána ani z poloviny), nebo přímo pro 

potřeby jednotlivých místních částí.  

V následující diskusi zazněly různé názory, které lze de facto rozdělit do několika okruhů: 

 Zda je vůbec rozumné, aby se částka „na hlavu“ navyšovala, jelikož na větší investice 

místní části stejně z těchto peněz nedosáhnou, v investičních akcích města bývají 

začleněny i investice do místních částí. Zmíněn byl i možný dopad na výši prostředků, 

které bude mít k dispozici odbor MAJ.  
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Dostavila se Petra Trlidová, přítomno 11 členů 

 Podpora stejného modelu, jako v roce 2017 – tedy navýšení prostředků „na hlavu“ 

s tím, že bude vytvořena jakási rezerva, z níž budou financovány dokumentace a 

budou využívány na dofinancování některý realizovaných akcí v místních částech, a to 

na základě doporučení VMČ (rozhoduje vždy zastupitelstvo).  

 Podpora navýšení s tím, že finanční prostředky „na hlavu“ budou navýšeny přímo 

místním částem. 

H. Mazochová uvedla, že prvotním záměrem vyčlenění financí „na hlavu“ nebylo, aby si 

v místních částech šetřili na investiční akce, ale tyto peníze měly podpořit spolkový a 

společenský život a umožnit rychlé provedení drobných oprav – dříve do 300 tis., dnes tak do 

500 tis. Kč. Pokud bude VMČ navrhovat navýšení částky „na hlavu“, které bude racionálně 

zdůvodněno, podpoří tento návrh, a to v závislosti na možnostech celkového rozpočtu 

SMPr. Nebude však podporovat „rozpočet v rozpočtu“, tedy vytváření nějakých rezerv, o 

jejichž využití by měl spolurozhodovat VMČ. Doplnila, že v nejbližších týdnech se začnou 

připravovat priority na příští rok a jistě se v nich bude počítat i s místními částmi.  

Dále se diskutovalo o tom, jakým způsobem jsou peníze „na hlavu“ využívány, o různé 

úrovni základní občanské vybavenosti v jednotlivých místních částech, o špatném stavu 

chodníků a komunikací, o spolupráci a solidaritě místních výborů… V diskusi rovněž 

zaznělo, že v minulém období se připravovala řada projektů, ale místní části nemají 

prostředky na realizaci. H. Mazochová vyslovila názor, že v místních částech sami nejlépe 

vědí, co potřebují a jakým způsobem naloží s penězi „na hlavu“. Ale cílem navýšení nemá být 

rezerva pro všechny místní části.   

Po ukončení diskuse předložil předseda následující návrhy k rozhodnutí: 

 

 VMČ souhlasí s navýšením částky „na hlavu“ o 400,-- Kč na 1.700,-- Kč.  

Hlasování Pro 8 Proti 1 Zdrželo se 2 – návrh byl přijat 

 VMČ souhlasí s tím, aby navýšení bylo přímo pro místní části. 

Hlasování Pro 9 Proti 0 Zdrželo se 2 – návrh byl přijat 

 

Na základě výše uvedeného rozhodnutí předložil předseda návrh na usnesení s tím, že 

následně zpracuje materiál do zastupitelstva a v důvodové zprávě na základě dnešní diskuse 

návrh ještě podrobněji zdůvodní. 

 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/1/3/2019 

VMČ doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit s ohledem na inflaci a výrazný 

nárůst cen stavebních prací a dalších služeb navýšení rozpočtu místních částí pro rok 

2020 na 1700,- Kč „na hlavu“. 

 

Hlasování Pro 10  Proti 0 Zdrželo se 1 – návrh byl přijat 

4. Zásady činnosti místních výborů v místních částech 

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

statutárního města Přerova, které všichni členové obdrželi na 1. zasedání výboru. Je třeba 
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tyto zásady aktualizovat – proto měly jednotlivé místní výbory prostřednictvím zápisu 

v průběhu měsíců března a dubna podávat podněty a náměty na jejich aktualizaci. Zásady 

byly elektronicky rozeslány místním výborům 22. 3. Předseda shrnul všechny navrhované 

změny. K předloženému návrhu zásad nebylo připomínek, proto předložil následující návrh 

na usnesení.  

 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/2/3/2019 

VMČ doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit Zásady činnosti místních 

výborů statutárního města Přerova ve znění rozeslaném místním výborům dne 22. 3. 

2019. 

 

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

 

5. Návrh MV Újezdec na vybudování víceúčelového kulturního domu 

Předseda uvedl, že v zápise ze schůze místního výboru č. 3 z 29. 4. 2019 bylo uvedeno: 

Návrh na vybudování víceúčelového kulturního domu – projednání v Radě města. 

Požádat Magistrát města Přerova o projednání v radě města o zařazení návrhu vybudování 

víceúčelového kulturního domu v Újezdci, kde by se mohly odehrávat důležité sportovní, 

společenské a jiné akce. Nepodáním a neschválením tohoto návrhu budeme dlužit dalším 

generacím tuto důležitou stavbu, která naší generaci chybí již 30 let. 

Bylo projednáno na poradě vedení s tím, že tato otázka bude prodiskutována na jednání VMČ.  

R. Lepič doplnil, že tento požadavek vychází z návrhů lidí, kteří v Újezdci žijí. Mají tam jen 

letní areál a rádi by, aby spolkový, kulturní a společenský život v Újezdci probíhal i v zimě. 

Tato místní část se stále rozrůstá. Sdělil, že na toto téma debatoval i se zástupci spolků 

působících v Újezdci  - mají zájem o vybudování multifunkční haly. Takovou investici jistě 

nebude možné vybudovat jen z prostředků města, bude třeba nalézt dotaci, jistě je otázka 

několika let. Místní výbor by v příštím roce chtěl nechat zpracovat studii, na základě které by 

se dalo rozhodnout o dalším směrování.  

Po ukončení diskuse, v níž mimo jiné zaznělo, že podobné zařízení by bylo třeba i v Přerově a 

že náklady na realizaci budou vysoké, předložil předseda následující návrh na usnesení.  

 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat 

 

Usnesení VMČ/3/3/2019 

VMČ bere na vědomí návrh MV Újezdec na vybudování víceúčelového kulturního 

domu a doporučuje se tímto záměrem dále zabývat. 

 

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

 

6. Různé 

 P. Laga – Výmyslov. Je potřeba se zabývat otázkou, co dál s Výmyslovem. 

Problémem jsou pozemky v majetku státu, které nebyly doposud převedeny. Prozatím 
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se tam nic neudělalo, je tam špatné veřejné osvětlení, komunikace, zkrátka mnoho 

problémů. Závěr: Předseda uvedl, že tuto věc projedná na poradě vedení, 

doporučil na příští jednání místního výboru Henčlov přizvat náměstka Záchu.  

 D. Svobodová – kácení stromů na hřbitově. Závěr: Předseda uvedl, že tuto věc 

projedná s odborem MAJ.  

 D. Svobodová – třídění odpadu, plechovky. Předseda sdělil, že v průběhu příštího 

roku se připravují změny v třídění, budou separovány i kovy, občané budou včas 

s novým systémem seznámeni.   

 Z. Navrátil – problém odlesnění ploch po kůrovcové kalamitě. Hrozí, že větší 

přívalový déšť spláchne Vinary, suchý poldr i svodnice jsou ve špatném stavu.  

Závěr: Předseda uvedl, že tuto věc projedná s odborem MAJ.  

 L. Štefanová – sečení zeleně. Informovala o problémech, které nastaly v Penčicích při 

první seči. Problém byl již vyjasněn, prosí o zlepšení.  

 L. Landsmannová – problematika údržby Olešnice ze strany Povodí Moravy. Je 

potřeba, aby prošli břehy, jsou tam (i v korytě) popadané stromy, bylo by potřeba 

zajistit i prořezy. Problémy s Povodím ve vztahu ke svodnici potvrdila i D. 

Svobodová.  

 L. Landsmannová – problematika sečení. Dotaz, zda sečení probíhá i se sběrem 

posekané trávy. B. Střelec odpověděl, že v plánu sečení jsou jak plochy se sběrem 

(většina), tak i bez sběru. Doporučil, aby tento problém řešila s paní Haluzíkovou a 

nedostatky průběžně reklamovala.   

7. Závěr 

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

účast na jednání a ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 


