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Zápis z 6. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 16. 1. 2020 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 19. 3. 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 

 Dana Svobodová MČ Lověšice 

 Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

 Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

neúčast MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

omluva Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

omluva Ludmila Štefanová MČ Penčice 

Omluveni: Bc. P. Trlidová (pozdější příchod), Ing. J. Mašek, L. Štefanová 

Hosté: Vladimír Rőss, Miloslav Šváček 

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. Mapy sečení pro rok 2020 pro jednotlivé místní části – zásady pro zpracování 

4. Financování MV pro rok 2020 – zůstatky z předcházejících let a pro rok 2020 

5. Veřejné projednávání záležitostí na MČ 

6. Témata jednání pro rok 2020 



2 

 

7. Různé 

1. Oprava úřadovny v MČ Lověšice 

2. Svolání veřejného jednání v Lověšicích - parkování 

8. Závěr 

Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 8 členů s právem hlasovat, omluvena P. 

Trlidová, L. Štefanová, J. Mašek, nepřítomen L. Slováček.  

Přivítal hosty – V. Rősse a Miloslava Šváčka, které upozornil, že hosté nemají hlasovací 

právo. 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. Mapy sečení pro rok 2020 pro jednotlivé místní části – zásady pro zpracování 

4. Financování MV pro rok 2020 – zůstatky z předcházejících let a pro rok 2020 

5. Veřejné projednávání záležitostí na MČ 

6. Témata jednání pro rok 2020 

7. Různé 

1. Oprava úřadovny v MČ Lověšice 

2. Svolání veřejného jednání v Lověšicích - parkování 

8. Závěr 

 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

Hlasování Pro 8 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat, program byl schválen 

 

 

Přišel Ing. Zdeněk Navrátil, přítomno 9 členů s hlasovacím právem 

3. Mapy sečení pro rok 2020 pro jednotlivé místní části – zásady pro zpracování 

Předseda připomněl, že do 20. 1. mají Místní výbory odeslat připomínky k mapám 

sečení, vycházet se bude z map roku 2018. Předseda přislíbil, že jim zajistí 

rozeslání podkladových map v průběhu pátku. Připomínky mají posílat paní 

Doupalové nebo paní Symerské, po zapracování připomínek s tím, že následně je 

obdrží k odsouhlasení. Uvedl, že rozšíření požadovaného sečení je možné z peněz „na 

hlavu“. Hovořil také o tom, jakým způsobem bude sečení v letošním roce realizováno.   
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4. Financování MV pro rok 2020 – zůstatky z předcházejících let a pro rok 2020 

Předseda předal přítomným tabulky zpracované odborem ekonomiky, nejasnosti je 

třeba řešit přímo na odboru ekonomiky. Upozornil, že se jedná o předběžná data, 

jelikož ještě není vypořádaný rok 2019. V tomto bodě programu proběhla diskuse 

k financování investičních akcí z peněz „na hlavu“, hovořilo se o problémech 

s realizací akcí v místních částech, o šetření financí na větší akce, o možnosti, 

respektive nutnosti zpracovávat projekty tak, aby realizace mohla probíhat etapovitě, o 

možnosti dofinancování akcí z prostředků rozpočtu města. Byl rovněž vysvětlen rozdíl 

mezi opravou a rekonstrukcí, přítomní se vyjadřovali ke způsobu spolufinancování 

investic místních částí z rozpočtu města. V diskusi zaznělo, že plánované investiční 

akce musí zástupci výborů řešit individuálně s odborem MAJ.  

Přišla Bc. Petra Trlidová, přítomno 10 členů s hlasovacím právem 

 

Z diskuse vyplynuly tyto závěry: 

 B. Střelec zjistí, zda je možné již zpracované projekty (případně i se 

stavebním povolením) upravit na jednotlivé etapy 

 B. Střelec zjistí, jaké investiční akce se plánují zařadit do investic města 

pro roky 2021 a 2022 

 B. Střelec projedná možnost jiného způsobu financování investičních akcí, 

na které místní části ze svých peněz „na hlavu“ nedosáhnou 

5. Veřejné projednávání záležitostí na MČ 

Předseda uvedl, že místní výbory si mohou veřejná projednávání záležitostí, týkajících 

se problémů a záležitostí místní části, řešit samostatně. Následně se zápisy z takových 

setkání mohou rovněž vyvěšovat na web města. 

Pokud mají místní výbory požadavek, aby se na veřejné projednání pozvaly zástupci 

města, případně dalších institucí, mohou o spolupráci při organizaci požádat Kancelář 

primátora. 

6. Témata jednání pro rok 2020 

Předseda vyzval přítomné, aby průběžně navrhovali témata, která by chtěli na 

schůzích VMČ prodiskutovat. Měla by to být témata společná všem nebo více místním 

částem. 

Dále připomněl, že předsedové místních výborů mají právo vystoupit na zasedání 

zastupitelstva. Konstatoval, že zástupci místních výborů se zasedání příliš neúčastní.  

V diskusi zazněl od předsedkyně MV Žeravice L. Landsmannové návrh, aby se na 

některém z příštích jednání vrátili k problematice revitalizace návsí.  B. Střelec 

přislíbil, že zařadí do programu a přizve k tomuto bodu městskou architektku 

Michálkovou.  

Dále L. Landsmannová navrhla vrátit se znovu také k problematice výsadby zeleně – 

stromů, mají vyčleněné peníze, ale potřebují se dohodnout o druhové skladbě a o tom, 

kde by měli výsadbu realizovat. K tomu B. Střelec sdělil, že v současné době se 

zpracovává pasportizace zeleně, takže následně bude v GISu přehled stromů, živých 

plotů apod. rostoucích ve městě. I toto téma bude do programu zařazeno - přizve 

k tomuto bodu S. Doupalovou.  
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V tomto bodě byla opět otevřena diskuse k výsadbě stromů, která je prováděna bez 

souhlasu a vědomí místních výborů. Opakovaně byl vznesen 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. Předseda projedná tuto problematiku s odborem majetku a na 

jednání k tomuto bodu přizve M. Dohnala.  
Dále bylo uvedeno, že v některých místních částech by potřebovali vysadit vánoční 

stromy.  

7. Různé 

7.1. Oprava úřadovny v MČ Lověšice 

Projednáváno průběžně, spolupráce předsedy s místním výborem Lověšice.  

7.2. Svolání veřejného jednání v Lověšicích – parkování 

Bylo projednáno již v bodě 5, místní výbor bude řešit prostřednictvím 

Kanceláře primátora.  

 

V tomto bodě dále zaznělo: 

 

O. Boráň, Dluhonice  

 Opravy chodníků a komunikací po kanalizaci a podobných investicích by měly být 

dle jeho názoru již součástí projektu tak, aby po dokončení kanalizace byly chodníky a 

cesty uvedeny do normálního (ne původního, tedy špatného) stavu. B. Střelec 

vysvětlil, jakým způsobem jsou projekty připravovány zejména v návaznosti na 

dotační tituly. 

 

D. Novotná 

 Vyzvala přítomné, aby do konce února zaslali návrhy na úpravy hlukové vyhlášky, 

jedná se buď o zařazení nových akcí, nebo změnu termínu konání akcí, které jsou již 

vyhláškou ošetřeny.  

 

P. Laga, Henčlov 

 Dotázal se, zda opět budou technické služby spolupracovat na akci „Ukliďme 

Česko“. B. Střelec sdělil, že ano – místní části si mohou vyzvednout pytle a následně 

se dohodnout na místě a času svozu naplněných pytlů.  

 Dotaz, zda bude posečena vysoká zeleň kolem cyklostezky. B. Střelec sdělil, že ano. 

 Dotaz, zda již v Žeravicích ČEZ ukládal vedení do země. L. Landsmannová 

odpověděla, že lidé dostali výzvu, ale stavba ještě nezačala. B. Střelec potvrdil, že 

převzetí komunikací při těchto stavbách jde přes technické služby.  

 

Z. Navrátil, Vinary 

 Dotaz, zda se počítá s dokončením poldru. Odpověď – ano.  

 

R. Lepič, Újezdec 

 Studny. Navrhuje vrátit se ke zpracovanému soupisu studní a prověřit, zda nejsou 

k dispozici dotační tituly, z nichž by bylo možné studny vyčistit. K tomu L. 

Landsmannová sdělila, že dle informací z odboru MAJ se studny čistit z prostředků 

města nebudou.  
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L. Landsmannová, Žeravice 

 Kontejnery na kovy a oleje, potřebovali by přidat, případně přesunout kontejnery na 

kovy a oleje. B. Střelec sdělil, že je třeba dát podnět E. Kousalové. 

 

B. Střelec, Čekyně 

 Ořezy větví. Připomněl předávání požadavků na ořezy, případně kácení.  

 Velkoobjemové kontejnery na stromky. Nahlásit, jakmile budou kontejnery chtít 

nechat odvézt.  

 Info k umístění velkoobjemových kontejnerů v místních částech. Z technických 

důvodů budou rozmístěny od května.  

 

Informace předsedy k podnětům z minula: 

 Požadavek na zprovoznění radaru v Henčlově – splněno.  

 Špatný stav „kontejnerových hnízd“ ve Vinarech – letos se nebudou provádět 

opravy (pouze havarijní stavy), jelikož se připravuje nový systém nakládání s odpady.  

 Požadavek na přidání kontejneru do Dluhonic. B. Střelec zopakoval, že je třeba dát 

podnět E. Kousalové. 

 Problém s průjezdností Popovicemi (žádost o umístění značky „průjezd zakázán“...) 

se řeší.  

 

 

8. Závěr 

Předseda sdělil, že další schůze se koná 19. 3., 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 

 

 


