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Zápis z 5. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 21. 11. 2019 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 16. 1. 2020 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 

omluva Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

 MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

 Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

omluva Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře primátora 

Omluveni: Ing. Zdeněk Navrátil, Dana Svobodová 

Hosté: Eva Hrutkaiová, Vladimír Machura 

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. Požadavky na financování ztrátových prodejen v místních částech 

4. Stanovení termínů zasedání VMČ v roce 2020 

5. Vyhodnocení činnosti VMČ v roce 2019 

6. Různé 

7. Závěr 
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Průběh jednání: 

1. Úvod  

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

Navrátil z Vinar, D. Svobodová z Lověšic. Přivítal hosty – E. Hrutkaiovou a V. Machuru. 

Upozornil, že hosté nemají hlasovací právo a konstatoval, 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. Vzhledem k tomu, že k navrhovanému programu nebylo připomínek, 

nechal hlasovat o návrhu programu: 

 

Navrhovaný program: 

1. Úvod 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

3. Požadavky na financování ztrátových prodejen v místních částech 

4. Stanovení termínů zasedání VMČ v roce 2020 

5. Vyhodnocení činnosti VMČ v roce 2019 

6. Různé 

7. Závěr 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

Hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat, program byl schválen 

 

Příchod P. Trlidová, přítomno 11 členů s právem hlasovat.  

3. Požadavky na financování ztrátových prodejen v místních částech 

Předseda uvedl, že se objevují častější žádosti o finanční podporu na zachování provozu 

prodejen (pečivo a základní zboží) v místních částech. Provozovatelé ve svých žádostech 

uvádějí, že prodejny jsou ztrátové. Jako zásadní důvody bývají uváděny zejména nárůst 

mzdových nákladů a nízké tržby. V současné době jsou již některým provozovatelům 

schváleny individuální dotace v režimu de minimis, které jsou financovány z peněz „na 

hlavu“. Dle názoru předsedy by tento model měl být uplatněn u všech žadatelů, aby dotace 

mohla být schválena - místní výbor musí dát souhlasné stanovisko.  

Diskuse k prodejnám, výměna zkušeností z jednotlivých místních částí.  

Po ukončení diskuse předložil předseda návrh na usnesení: 

Přítomno 11 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení VMČ/7/5/2019  

1. VMČ bere na vědomí informace o možnosti zachování či vzniku prodejen s tím, 

že dotace by byla projednána a poskytována z peněz „na hlavu“, 

2. VMČ požaduje zvážit možnost zavedení zvláštního dotačního programu (v 

rozpočtu města) pro zachování prodejen v místních částech.  
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Hlasování Pro 10  Proti 0 Zdrželo se 1 – návrh byl přijat 

 

4. Stanovení termínů zasedání VMČ v roce 2020 

Předseda navrhl, aby i v příštím roce se schůze VMČ konaly jednou za dva měsíce, vždy 

v tom měsíci, kdy není zasedání zastupitelstva. Proběhla diskuse o tom, který den by byl pro 

schůze VMČ nejvhodnější. Přítomní se shodli, že schůze budou i nadále ve čtvrtek v 16 

hodin. Dále byla prodiskutována data, v nichž by se schůze měly uskutečnit: byly dohodnuty 

následující termíny: 16. 1., 19. 3., 21. 5. 

Proběhlo hlasování o návrhu,  

aby se schůze konaly ve čtvrtek  v 16 hodin  a to v termínech 16. 1., 19. 3., 21. 5. 

. 

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

5. Vyhodnocení činnosti VMČ v roce 2019 

Předseda shrnul, jak VMČ pracoval od voleb, spolupráci hodnotí pozitivně, většina podnětů je 

vyřešena. Uvedl některé příklady toho, co se v letošním roce podařilo (např. navýšení částky 

„na hlavu“ s fixací na 2 roky, realizace a příprava investičních akcí…). Uvedl, že by bylo 

žádoucí, aby se ve výboru více a koncepčněji projednávaly záležitosti společné všem místním 

částem – např. otázka náhradní výsadby, řešení návsí apod. V diskusi k tomuto zazněl jeden 

významnější námět z úst O. Boráně – je třeba na konci volebního období věnovat 

pozornost inventarizaci a předávání movitého majetku svěřeného místním výborů tak, 

aby bylo jednoznačně vše zdokumentováno. Je třeba vyřešit přechodné období, tedy 

mezidobí, než jsou zvoleni členové nových výborů. Předseda přislíbil, že se této věci bude 

věnovat. 

6. Různé 

V průběhu tohoto bodu odešel L. Slováček, přítomno 10 členů s právem hlasovat.  

Předseda  

 Vyhodnotil, jakým způsobem byly vypořádány podněty z minulé schůze.  

 Informoval, že od 1. 11. do 31. 3. je zimní období a místní výbory mohou dávat 

požadavky na ořezy stromů. 

 

P. Laga 

 Požaduje zprovoznit radar, který stále není funkční. 

 

E. Hrutkaiová 

 Otevřela otázku náhradní výsadby. Z diskuse vyplynul požadavek, aby místní 

výbory byly předem informovány, kdy, kde, kolik a jakých stromů bude 

vysazováno. Požadují, aby výsadba probíhala až na základě souhlasu patřičného 

místního výboru. J. Mašek upozornil, že si musí dát pozor na výsadbu kolem vodních 

toků (ochranné pásmo). R. Lepič uvedl, že jsou z náhradní výsadby v Újezdci 

nešťastní, mají tam vysazeny jiné stromy, než chtěli. Předseda VMČ projedná tuto 

problematiku s odborem majetku.  
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V. Machura 

 Dotaz, zda se ve Vinarech, které jsou významně dotčeny stavbou dálnice, počítá 

s cyklostezkou do Vinar, pod dálnicí. Tento dotaz byl uveden v zápisu a doposud 

nemají odpověď.  

 Tříděný odpad pro rodiny. Dotaz, jakým způsobem se věc posunula. B. Střelec 

odpověděl, že bude navázáno na nový systém sběru odpadu, o němž se bude jednat 

v lednu 2020. Dodal, že většina místních částí tento návrh podporuje, jeho zavedení 

bude znamenat nárůst nákladů na svoz. Kontejnerová „hnízda“ zůstanou zachována.  

 Kontejnerová „hnízda“ ve Vinarech jsou ve špatném stavu. B. Střelec odpověděl, že 

je třeba dát podnět E. Kousalové. 

 

R. Lepič 

 K výsadbě – potřebovali by borovici (vánoční strom).  

 Úpravy seče - jakým způsobem předkládat požadavky. B. Střelec odpověděl, že mají 

své požadavky zasílat do Vánoc S. Doupalové, v kopii i jemu. Jakmile budou známy 

veškeré požadavky, bude vše projednáno a rozhodnuto o možnostech úprav. Některé 

plochy si budou muset v místních částech řešit z peněz „na hlavu“. 

 Pozvánky na akce připravované v Újezdci na konci roku. 

 

P. Trlidová 

 Dotaz k trase pochodu Po stopách lovců mamutů v návaznosti na dálnici. D. Novotná 

informovala, že v průběhu výstavby dálnice se trasa s dodavatelem stavby dojednává 

vždy aktuálně před konáním akce. Po dokončení stavby bude trasa trvale stanovena 

dle konkrétní situace.  

 

O. Boráň 

 Potřebovali by přidat v Dluhonicích kontejner. B. Střelec odpověděl, že je třeba dát 

podnět E. Kousalové. 

 

J. Mašek 

 Problém s průjezdností obcí, na koho mají dát žádost o umístění značky „průjezd 

zakázán“. B. Střelec odpověděl, že je třeba dát oficiální žádost s mapkou (zakreslení, 

kam chtějí značku umístit) A. Salabovi. 

 

L. Landsmannová 

 Vánoční ozdoby – byla by ráda, kdyby mohli v Žeravicích dostat ještě jednu hvězdu.  

 

J. Čechová 

 Problematika dopravy, zvážit, zda by nemohly být kamiony zastavovány již 

v Prosenicích. Bylo by žádoucí objízdnou trasu přes Kozlovice změnit. Na její stížnost 

primátorovi doposud nedostala odpověď. Stížnost je řešena – čeká se na vyjádření 

Krajského úřadu.  

 

L. Štefanová 

 Problémy se signálem T-mobilu a rušením hovorů O2 (pevné linky).  

 Požadavek na 2 jedle na vánoční strom (na S. Doupalovou).  

 

D. Novotná 

 Doklady k proplacení doručit co nejdříve, ty starší nejpozději do konce měsíce 

listopadu.  
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P. Laga 

 Informace k zůstatku rozpočtu místních částí – v místních částech potřebují přehled 

podle jednotlivých účelů (veřejné osvětlení…). B. Střelec odpověděl, že projedná 

s odborem ekonomiky.  

 

V. Machura 

 Problémy s dopravou, navrhuje vyjádřit podporu místních částí dostavbě dálnice.  Po 

ukončení diskuse předložil předseda návrh na usnesení: 

 

Přítomno 10 členů s právem hlasovat. 

 

Usnesení VMČ/8/5/2019  

1. VMČ podporuje urychlené dokončení stavby dálnice D1, a to úseku Říkovice - 

Přerov.   

 

Hlasování Pro 9  Proti 0 Zdrželo se 1 – návrh byl přijat 

 

7. Závěr 
Předseda sdělil, že další schůze se koná 16. 1., poděkoval přítomným za účast na jednání, 

poděkoval za spolupráci v letošním roce a popřál všem přítomným pevné zdraví a pohodu do 

dalšího roku.  

Předseda ukončil zasedání Výboru.  

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Bohumír Střelec 


