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Zápis č. 9 z jednání  Místního výboru Přerov VI-Újezdec ze dne 21.10.2019 

Místo jednání: úřadovna MČ Újezdec 

Přítomni: Radomil Lepič – předseda 

 Břetislav Vystavěl 

 Bc. Kristýna Štolfa 

 Marek Hanzlík 

 Bc. Jitka Stoklásková 

Hosté: Ing. Renata Lounová 

 

Program jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášení se 

2. Školení GDPR (Ing. Lounová) 

3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 

4. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

5. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 

Předseda Radomil Lepič přivítal členy Místního výboru Újezdec, seznámil je s programem 

jednání.  Proběhla kontrola usnášení se, přítomno 5 z 5 členů MV. 

 

Bod 2 

Členové MV byli proškoleni v ochraně osobních údajů a nařízení GDPR. 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů MMPr, Ing. Renatu Lounovou:  

renata.lounova@prerov.eu, mobil: +420 728 377 766, telefon: +420 581 268 135 

Bod 3  

Předseda MV seznámil členy MV s návrhem rozpočtu na rok 2020. Návrh byl projednán a 

schválen.  

Žádáme MMPr o převedení zůstatků z jednotlivých kapitol roku 2019 dle skutečného stavu 

k 31.12.2019. 

Návrh z financí na obyvatele 1 433,1 tis. Kč  

Kanceláře primátora  
- kultura: 80 tis. Kč  
Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019  

Odbor vnitřní správy, oddělení vnitřních služeb  
- Benzín do strojů 4 tis. Kč  
- spotřební materiál: 20 tis. Kč  
- Plyn PB 2,5 tis. Kč  
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- Náhr. Díly a servis na sekačky 4 tis. Kč  
Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019  

Odbor správy majetku a komunálních služeb  
MAJ-silnice, chodníky:  662,6 tis. Kč  
Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019  

MAJ-dětská hřiště: Workout sestava  California WO 0101 250 tis Kč  
Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019  

MAJ-komunál-nákup služeb a stromků:10 tis. Kč  
Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019  

MAJ-veř. prostranství: 220 tis. Kč – el. Přípojka +VO poldr, obnovení příkopu směr Želatovice, 
obnova příkopu ul. hlavní  
Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019  

Odbor správy majetku a komunálních služeb, oddělení bytové správy  
MAJ-kaple: 50 tis. Kč –malování zákristie + oprava a nátěr podrovnávky, + 30 tis. Kč  Stánky 
tréninkové hřiště oprava, 100 tis Kč nová vrata hasičárna   
Zůstatek z 2018 převést dle skutečného stavu k 31.12.2019 

 

 

Bod 4   Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

6/1/2019 IOP 09 + notebook 
Žádáme o připojení k internetové síti prostřednictvím 
umístěného bodu (projekt IOP 09) v místě úřadovny, 
současně žádáme o zprovoznění wi-fi v budově úřadovny a 
zapůjčení notebooku pro účely efektivního fungování a 
řízení MV, a to nejen na pravidelných zasedáních MV.  

Odbor ICT/KP 
 
       
 
 
     
    V ŘEŠENÍ 

6/2/2019 Oprava komunikace ul. Hlavní – zahájení výběrového 
řízení, jmenování člena komise p. Hanzlíka   
       

Odbor MAJ 
    
   V ŘEŠENÍ 

2/3/2019 Oprava komunikace ul. Spojovací – část u střelnice. Odbor MAJ 
     
   V ŘEŠENÍ 

4/3/2019 Návrh investiční akce - prodloužení chodníků na ul. Hlavní 
po zastávku ČSAD. 
Chodník na Hlavní ulici z Újezdce do Přerova, který nikam 
nevede, navrhujeme prodloužit až po autobusovou 
zástavku u ČSAD včetně osvětlení. Velké nebezpečí chůze k 
zastávce po hlavní silnici Přerov - Horní Moštěnice. 

Odbor MAJ 
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MV Újezdec žádá, dle doporučení odboru MAJ, o předání 
požadavku odboru PRI a ROZ.  
 

 
    

5/3/2019 Návrh změny trasy MHD: Suzuki - ul. Přerovská - Újezdec, 
střed - Újezdec, kopec – Lověšice. 
 
Vyjádření občanů MČ Újezdec: Zúžené místo je do 
budoucna potřeba řešit. Používat tuto komunikaci bude 
pro Újezdec nezbytně nutné. V našem návrhu se jedná 
maximálně o šest spojů a to pouze v jednom směru. I přes 
tento zádrhel nic nebrání zřídit zástavku MHD u Depa 
pošty. 
 
MV Újezdec žádá o vyjádření k výše uvedenému – zřízení 
zastávky u depa České pošty a řešení zúžené části 
komunikace u domu Nová Čtvrť 137/12. 
 

Odbor ESŽ, 
odd. DS 

6/3/2019 Návrh investiční akce - řešení ul. U Spojů a ul. U Montáže 
změnou v ulici  jednosměrnou a vybudování nové 
jednosměrné cesty na ul. Hlavní vč. chodníku a doplnění 
stromořadí. 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor MAJ 
 
 
  

7/3/2019 Oprava cesty U Spojů 
Okamžitě nechat opravit cestu ulici U spojů zničenou auty 
nové zástavby (praskliny větší jak 2 cm), kvůli bezpečnosti 
jízdy na kolech a pro maminky s kočárky. 
 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor MAJ 
 
 
 
 

8/3/2019 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. 
 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor 
KP/Odbor MAJ 
 
 
 
 
 
 
 

1/6/2019 Přemístění kontejneru na elektro odpad 
 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor MAJ 

2/6/2019 Kácení u školky 
 
BEZ DALŠÍ REAKCE 

Odbor MAJ 
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1/8/2019 Nové svislé a vodorovné dopravní značení ul. Větrná u 
poldru a obnovení vodorovného značení ul. Hlavní 
 
 

Odbor MAJ 

2/8/2019 Řešení dopravní situace na křižovatce ul. 9. května a Hlavní Odbor MAJ 

3/8/2019 Kácení stromů v obci Odbor MAJ  

 

Bod 5 Závěr 

Následující jednání MV se koná 25.11.2019. 

Zapsal:  Bc. Kristýna Štolfa 

Radomil Lepič, předseda MV Újezdec                          Dne 21.10.2019                                                    

Ověřil: 

 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy:   0 


