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Zápis z 7. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 28. 5. 2020 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: Čtvrtek 23. 7. 2020 v 16 hodin nutno stanovit 

Místo jednání: Zasedací místnost Smetanova ulice (ve dvoře) 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Ing. Bohumír Střelec Předseda, MČ Čekyně 

omluvena 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 

nepřítomen MUDr. Libor Slováček MČ Lýsky 

 

omluven 
Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Ing. Zdeněk Navrátil MČ Vinary 

nepřítomna RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Ludmila Štefanová MČ Penčice 

 Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře primátora 

Omluveni: P. Trlidová, J. Mašek, L. Slováček, L. Landsmannová 

Hosté: 
Vladimír Rőss – MV Popovice 

Michal Stoupa – Zastupitelstvo města Přerova 

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. Podpora obchodníků v místních částech (návrh předsedy MV Henčlov). 

4. Různé 

5. Závěr 



2 

 

Průběh jednání: 

1. Úvod  

 

Předseda zahájil jednání, konstatoval, že je přítomno 7  členů s právem hlasovat, omluvena P. 

Trlidová, J. Mašek, nepřítomen O. Boráň, Z. Navrátil, L. Landsmannová, L. Slováček.  

Přivítal hosty – zastupitele M. Stoupu a člena MV Popovice V. Rősse, které upozornil, že jako 

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. Podpora obchodníků v místních částech (návrh předsedy MV Henčlov) 

4. Různé 

5. Závěr 
 

Proběhlo hlasování o návrhu programu, tak jak byl předložen. 

Hlasování Pro 7   Proti 0  Zdrželo se 0  –  návrh byl přijat, program byl schválen 

 

3. Podpora obchodníků v místních částech (návrh předsedy MV Henčlov). 
 

Předseda uvedl, že tento bod programu je navržen předsedou MV Henčlov. V současné době 

jsou podporovány prodejny ve dvou místních částech (Žeravice – prodejna Pekárny Racek, 

Lověšice – pojízdná prodejna Laura). Předal slovo P. Lagovi, aby podrobněji vysvětlil, co 

svým návrhem zamýšlí.  

P. Laga sdělil, že by uvítal, kdyby město – podobně jako Olomoucký kraj a další kraje – 

vypsal pro provozovatele obchodů v místních částech dotace. Dle jeho názoru by bylo možné 

se krajským dotačním titulem inspirovat a zakomponovat jej již do rozpočtu na rok 2021. 

Nechce, aby si dotace prodejen platily místní části z peněz „na hlavu“.  

 

Přišel Oldřich Boráň, přítomno 8 členů s hlasovacím právem 

Přišel Zdeněk Navrátil, přítomno 9 členů s hlasovacím právem 

 

V diskusi zaznělo, že: 

 vypsání titulu s sebou nese nebezpečí, že vlastníci budov zvýší provozovatelům 

obchodů nájem  

 bude finančně podpořen na úkor jiných dotačních programů (sport, kultura…) 

 by se případné dotace měly týkat výhradně prodejen s potravinářským zbožím, nebo 

prodejen se smíšeným zbožím  

Závěr: Předseda doplnil informace o dopadech koronavirové krize na rozpočet 

města. Uvedl, že prověří možnosti vyhlásit dotační program města pro rok 2021 na 

podporu prodejen s potravinářským zbožím, případně prodejen se smíšeným zboží a 

na příští schůzi je bude informovat.  
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4. Různé 

 

 Stanovení termínů konání schůzí VMČ: čtvrtek 23. 7. v 16.00 hodin 

 Kontrola akcí v hlukové vyhlášce – J. Hrubá oslovila místní výbory a uvedla, jaké 

akce mají vyhláškou schváleny. S ohledem na povinnost vyvěsit konání na úřední 

desku, potřebuje informaci, které akce se konají a které ne. Předseda požádal, aby 

obratem požadované informace z místních částí J. Hrubé zaslali.  

 Změna hesel Outloock. Předseda připomněl, že v návaznosti na změnu poštovního 

systému dostali místní výbory nová hesla. Je třeba, aby podepsali, co je třeba a pokud 

budou mít s nastavením nového hesla problémy, ať řeší přímo s auťáky (Bratrská 34). 

 Sečení, mapy sečení. Předseda konstatoval, že mapy sečení by měly být vyjasněny. 

Uvedl, že seče budou prováděny podle počasí, první seč by měla být všude hotova, 

začíná se s druhou sečí a následně se bude rozhodovat podle počasí. 

 Financování místních částí. Předseda znovu vysvětlil fungování rozklikávacího 

rozpočtu. Nechává místním výborům ke zvážení, zda by místní části neměly začít 

čerpat našetřené prostředky.  

 Studny. Na minulé schůzi výboru se navrhovalo vrátit se ke zpracovanému soupisu 

studní a prověřit, zda nejsou k dispozici dotační tituly, z nichž by bylo možné studny 

vyčistit. Předseda sdělil, že situaci prověřil  - studny se čistit ani revitalizovat 

v současné době nebudou. 

 Revitalizace návsí. Minule zazněl také návrh, aby se na některém z příštích jednání 

vrátili k problematice revitalizace návsí. B. Střelec přislíbil, že zařadí do programu na 

některé z příštích schůzí a přizve k tomuto bodu městskou architektku Michálkovou.  

 P. Laga – Henčlov 

 Postřik chodníků – bylo by vhodné zajistit postřik chodníků, začínají zarůstat. 

 Letecký provoz – uvedl informace k provozu na letišti, který obtěžuje občany. 

Bylo by dobré vstoupit v jednání se zástupci letiště, aby využívali k létání 

okruhy nad lesem a ne nad Henčlovem a Vymyslovem. D. Novotná 

informovala, že stížnost byla předána k řešení Z. Daňkovi.  

 D. Svobodová – Lověšice 

 Letecký provoz – potvrdila, že zvýšený provoz registrují i v Lověšicích. 

 Postřik chodníků – požádala, aby byly postřikem ošetřeny nejen chodníky 

v hlavních ulicích, ale i v bočních – na ty se často zapomíná.  

 Cesta kolem kapličky – pozitivní hodnocení přístupu firmy k realizaci cesty, 

která by měla být do lověšických hodů hotová.  

 Z. Navrátil – Vinary 

 Dotaz k novému systému třídění. Předseda informoval, že na nový systém 

byla získána dotace, avšak v souvislosti s koronavirem byla pozastavena. 

Systém třídění je v místních částech prozatím beze změny.  

 Dotaz k velkoobjemovým kontejnerům. Předseda sdělil, že jarní část nebude. 

O tom, zda budou kontejnery přistaveny na podzim prozatím nebylo 

rozhodnuto. Dále upozornil, že velkoobjemový odpad mohou občané, kteří 

mají zaplacen poplatek za odpady, dávat zdarma do sběrných dvorů nebo si 

mohou velkoobjemové kontejnery objednat (zaplatí pouze dopravu a nájem, 

likvidace bude provedena zdarma). Biologický odpad mohou lidé vozit na 

kompostárnu. V červnu budou přistaveny velkoobjemové kontejnery na 

bioodpad – upozornil, že je třeba dbát, aby do nich nebyl odkládán jiný odpad. 

Když bude kontejner plný, mají volat, jinak se bude svážet 1x za 14 dnů. Co se 

týče případné přeplněnosti kontejnerů na textil a elektroodpad – je třeba 

kontaktovat E. Kousalovou.  
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 R. Lepič – Újezdec 

 Postřik chodníků – po provedeném úklidu by bylo ideální provést postřik 

v příštím týdnu. 

 V. Rőss – Popovice 

 Přeplněné kontejnery na plasty na hranici Předostí a Popovic. Předseda 

sdělil, jak funguje svoz tříděného odpadu. Co se týče změny počtu kontejnerů – 

není v kompetenci technických služeb, musí řešit s E. Kousalovou (bylo by 

vhodné zdokumentovat situaci).  

 O. Boráň – Dluhonice 

 Výstavba a práce na koridoru, problémy pro Dluhonice. Informoval, že 

v Dluhonicích mají s touto stavbou problémy – nečistoty, prach… Snaží se 

řešit se stavby vedoucím, chtěl by, aby na kontrolní dny chodil i zástupce 

města. Je třeba aby byl vyvíjen tlak na pořádek, kropení… Dále zmínil 

problémy. které jsou spojené s tím, že přes Dluhonice vede objízdná trasa, jsou 

tam dvě až tři stížnosti týdně, které se s dodavatelem stavby snaží průběžně 

řešit. Práce potrvají až do podzimu roku 2022. Bylo by žádoucí, aby se přes 

Dluhonice žádné objízdné trasy nepouštěly.  

 Roušky – kritika distribuce jedné jednorázové roušky občanům nad 68 let, 

navíc v době, kdy již byl dostatek šitých roušek. D. Novotná uvedla, že město 

dostalo od státu pro ORP, kde žije cca 80 tisíc obyvatel celkem 16.300 

jednorázových roušek, přímo pro své občany 8.300 jednorázových roušek, 

které muselo občanům předat.  

 L. Štefanová – Penčice 

 Čištění studní – k této problematice uvedla, že v Penčicích mají studnu u 

kostela, která je zdrojem vody pro lidi ze „Sušírny“ a z chatové oblasti, kam 

nebyl zaveden vodovod. V době, kdy se vodovod stavěl, byli občané ze 

„Sušírny“ ujišťováni, že ve studně bude pro jejich potřebu zachována pitná 

voda, z ekonomických důvodů tam vodovod zaveden nebyl. Jedná se údajně o 

27 metrů hlubokou studnu ve skále, kde bývala kvalitní voda. Nyní je na studni 

cedule, že se nejedná o pitou vodu, což je problém a požaduje její vyčištění. 

Závěr: B. Střelec situaci prověří.  

 J. Čechová – Kozlovice 

 Odkládání a svoz oleje – B. Střelec sdělil, že je v každé místní části umístěna 

jedna popelnice na jedlé oleje, ve městě jej jich 20. Z jiných míst svoz nebude 

prováděn. Je třeba dbát, aby do kontejnerů byly odkládány pouze jedlé oleje, 

aby odpad nebyl znečištěný, jinak nasmlouvaná firma odmítne svoz realizovat. 

 Neúnosná dopravní situace. Opakovaně hovořila o neúnosné dopravní situaci 

v Kozlovicích, kde je hustá doprava, řidiči nedodržují dopravní značení…  

 

 

5. Závěr 

 

Předseda sdělil, že další schůze se koná 23. 7. v 16.00 hodin, 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 


