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Zápis z 1. schůze Výboru pro místní části  

 

Účel jednání: SCHŮZE VÝBORU PRO MÍSTNÍ ČÁSTI 

Datum jednání: Čtvrtek 23. 3. 2023 v 16 hodin 

Datum příštího jednání: 
Čtvrtek 11. 5. od 16 hodin v zasedací místnosti – Smetanova 

ulice (průjezd) 

Místo jednání: Zasedací místnost rady 

Přítomní účastníci: Jméno, příjmení MČ 

 Pavel Košutek předseda 

 Ing. Bohumír Střelec MČ Čekyně 

 Svatava Doupalová MČ Předmostí 

 Eva Hrutkaiová MČ Lověšice 

 Mgr. Jolana Čechová MČ Kozlovice 

omluven Oldřich Boráň MČ Dluhonice 

 Radomil Lepič MČ Újezdec  

 Petr Laga MČ Henčlov 

 Ing. Vladimír Skopal MČ Lýsky 

 Ing. Jiří Mašek MČ Popovice 

 Mgr. Petra Kamelandrová MČ Vinary 

 RNDr. Ludmila Landsmannová MČ Žeravice  

 Alena Horáková MČ Penčice 

 Ing. Daniela Novotná vedoucí Kanceláře primátora 

Omluveni: Oldřich Boráň 

Hosté: Rostislav Hlávka, Ing. Renata Lounová 

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, představení členů výboru a hostů, předání jmenovacích dekretů 

2. Schválení, příp. doplnění programu jednání 

3. Informace k GDPR (Ing. Renata Lounová) 

4. Informace z personálního oddělení  
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5. Komunikace mezi VMČ a městem, informace k elektronické komunikaci  

6. Stanovení termínů konání schůzí Výboru pro místní části (dále jen VMČ) 

7. Volba předsedajícího jednání VMČ v případě nepřítomnosti předsedy  

8. Informace o financování výborů v místních částech  

9. Zásady činnosti místních výborů v místních částech, zápisy ze schůzí 

10. Různé 

11. Závěr 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Úvod  

Předseda jednání zahájil jednání v 16.00 hodin, konstatoval, že je přítomno 12 členů s právem 

hlasovat, omluven je O. Boráň. Za MČ Dluhonice je jako host bez hlasovacího práva 

přítomen Rostislav Hlávka. V úvodu jednání se zástupci výborů v krátkosti představili. 

Předseda upozornil, že hosté nemají hlasovací právo a sdělil, že výbor je usnášeníschopný.   

Předseda přivítal hosta – Ing. Renatu Lounovou, která přítomné seznámila se zásadami 

GDPR. 

 

Následně předal předseda všem přítomným členům výboru jmenovací dekrety o zvolení. 

Informoval, že na další jednání bude podle potřeby zvát hosty k jednotlivým bodům jednání. 

Uvedl, že pokud se členové nemohou účastnit jednání, mají se omluvit předem D. Novotné, 

vyslat zástupce (ten však nemá hlasovací právo). Pokud chtějí předložit materiál nebo podnět 

k projednání do výboru, je třeba jej D. Novotné doručit alespoň 14 dní předem. 

 

2. Odhlasování programu jednání, příp. doplnění programu jednání 

Předseda zopakoval program úvodního zasedání tak, jak ho všichni přítomní v písemné 

podobě obdrželi před zahájením schůze. 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. 

Usnesení VMČ 1/1/2023 

Výsledek hlasování Pro 12 Proti 0 Zdrželo se 0 – návrh byl přijat, program byl 

schválen 

 

3. Informace k GDPR (Ing. Renata Lounová) 

Předseda sdělil, že je třeba, aby se členové seznámili s fungováním GDPR a předal slovo R. 

Lounové, pověřenkyni pro ochranu osobních údajů, která poskytla přítomným písemné 

podklady a vysvětlila, že základní informace naleznou ve vnitřním předpisu. Upozornila, jak 

postupovat v případě incidentu, je třeba je hlásit bezodkladně. Dále přítomní obdrželi pro 

všechny členy výborů prohlášení o mlčenlivosti, které je třeba po prostudování vnitřního 

předpisu vyplnit, podepsat a odevzdat. Vysvětlila – a to i na základě dotazů, jak mají 

postupovat a nakládat s osobními údaji v praxi. Zápisy ze schůzí výboru na nástěnku 

vyvěšovat v anonymizované podobě. V případě pochybností ji mohou kontaktovat.  

Kontakt: Ing. Renata Lounová, pověřenkyně pro ochranu osobních údajů – tel. kontakt: 

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

 

4. Informace z personálního oddělení  

Na setkání místních výborů v minulém týdnu v Předmostí obdrželi pro všechny místní výbory 

formuláře, které je třeba vyplnit a předat na personální oddělení. Na základě domluvy předali 

mailto:renata.lounova@prerov.eu
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dnes vyplněné formuláře D. Novotné, která zajistí jejich odevzdání na personální oddělení. 

Pokud budou některé chybět, budou kontaktováni a požádání o zajištění.   

 

5. Komunikace mezi VMČ a městem, informace k elektronické komunikaci  

Již na setkání místních výborů získali předsedové přístupové heslo do oficiální mailové 

adresy, prostřednictvím kterých mají s magistrátem komunikovat. Předsedové si také měli 

s oddělením ICT dohodnout převzetí notebooků. Zároveň je třeba, aby všichni předali 

podepsaný souhlas s využíváním jejich údajů (např. soukromá mailová adresa).  

V diskusi opakovaně zaznělo, že je pro členy výboru nepraktické a zatěžující využívat 

schránku, kterou nelze přesměrovat na jejich mailovou adresu. S ohledem na to navrhují 

zvážit takovou možnost nastavení, aby jim přišel alespoň informační (notifikační) e-mail 

na soukromou adresu. Předseda přislíbil, že se tímto podnětem bude zabývat.  

 

6. Stanovení termínů konání schůzí Výboru pro místní části 

Předseda sdělil, že je potřeba se dohodnout, jak často, ve které dny a v kolik hodin se bude 

VMČ scházet. Místo bude vždy upřesněno. Tato diskuse nebyla prozatím uzavřena, jako 

nejvhodnější den se předběžně jeví čtvrtek. Bylo dohodnuto, že příští schůze výboru se 

uskuteční ve čtvrtek 11. 5. od 16 hodin v zasedací místnosti na Smetance (průjezd). 

 

7. Volba předsedajícího jednání VMČ v případě nepřítomnosti předsedy  

Předseda sdělil, že je potřeba se dohodnout, kdo bude předsedu zastupovat v době jeho 

nepřítomnosti. Navrhl B. Střelce, k nominaci se přiklonil i P. Laga. Navrhovaný souhlasí.  

 

Z jednání se vzdálil Jiří Mašek. 

 

Proběhlo hlasování o návrhu,  

aby předsedajícího v případě jeho nepřítomnosti zastupoval Bohumír Střelec.  

Usnesení VMČ 1/2/2023 

Výsledek hlasování Pro 10 Proti 0 Zdrželo se 1 – návrh byl přijat 

 

Na jednání se vrátil Jiří Mašek. 

 

8. Informace o financování výborů v místních částech  

Na setkání místních výborů obdrželi všechny výbory informaci, kolik peněz z financí na 

hlavu mají k dispozici na odboru MAJ, VNITR a KP. Získali také návod k používání 

rozklikávacího rozpočtu s tím, že P. Vodáková nabízí, aby se jí v případě, že si 

s rozklikávacím rozpočtem nevědí rady, ozvali – domluví se s nimi na individuálním setkání 

na úřadě a vysvětlí. Znovu byli informováni, jak postupovat při financování kulturně 

společenských akcí z peněz, které mají na Kanceláři primátora (řešit budou s Lenkou 

Roubalovou – lenka.roubalova@prerov.eu).  

 

9. Zásady činnosti místních výborů v místních částech, zápisy ze schůzí 

V minulosti byly zastupitelstvem schváleny Zásady činnosti místních výborů statutárního 

města Přerova, které všichni přítomní obdrželi minulý týden na setkání. V nich již byly 

červeně vyznačeny některé návrhy na změny. Je třeba tyto zásady aktualizovat – proto obdrží 

tyto zásady ve wordu, aby jednotlivé místní výbory mohly v termínu do 21. 4. podávat 

podněty a náměty na jejich aktualizaci.   

Předsedové rovněž obdrželi vzor zápisu z jejich jednání s tím, že je třeba jej dodržovat – 

získali informaci, jakým způsobem bude nakládáno s jejich dotazy a podněty. Zápisy je třeba 

zasílat výhradně na adresu mistnivybory.MMPr@prerov.eu. 

mailto:lenka.roubalova@prerov.eu
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10. Různé 

 Hluková vyhláška – pokud chtějí doplnit některé akce, které by po desáté hodině 

rušily noční klid, musí požádat. V žádosti je třeba uvést název akce, termín a místo 

konání, předpokládaný počet účastníků, význam akce a vymezení doby jejího konání - 

tedy do kdy žádají o výjimku z doby nočního klidu. Nemůže se jednat o žádnou 

soukromou oslavu – třeba narozenin nebo svatby – ale musí jít o pravidelné, 

významné a opakující se akce jako jsou například hudební festivaly, pivní slavnosti, 

velké sportovní události či hodové zábavy. Žádosti je možno směřovat na adresu 

magistrátu se sídlem v Bratrské ulici 34 – aby mohly být výjimky schváleny na 

červnovém zastupitelstvu, je třeba žádost doručit nejpozději do 20. 4. Celá řada akcí je 

již ve vyhlášce zakotvena, u těch je potřeba nahlásit Mgr. Janě Hrubé s předstihem 

přesný termín konání, který je vyvěšován na úřední desku a zveřejněn na webu města.  

 Webové stránky města – každá místní část má na webu svou sekci, kde jsou 

umístěny informace o obci, o výboru, zveřejňují se tam zápisy ze schůzí, pozvánky na 

veřejná shromáždění apod. Prostřednictvím Nikoly Škurkové mohou nechat do své 

sekce informace o připravovaných akcích apod. Komunikovat přes adresu 
mistnivybory.MMPr@prerov.eu. 

 Požadavky občanů, kteří nemají trvalý pobyt v místní části, ale mají tam 

nemovitost. Stává se, že žádají např. o zbudování chodníku ke své nemovitosti apod. 

Pokud se nejedná o investici s významem pro celou místní část, nepodporují takové 

požadavky (peníze „na hlavu“ jsou vázány na osoby s trvalým pobytem v místní 

části). Ostatní se shodli, že takový postup je v pořádku. 

 Revitalizace veřejného prostranství – E. Hrutkaiová se dotázala, v jakém stavu je 

příprava, zatím projekt nemají. B. Střelec připomněl, že do projektu se zapojily jen 

některé místní části s tím, že studie si budou hradit ze svých peněz. Čekyně již 

dokumentaci zpracovává, je třeba se o další postup zajímat a řešit s odborem MAJ.  

 Informovanost občanů v místních částech – A. Horáková se dotázala, jakým 

způsobem informují své občany. V diskusi zazněla řada příkladů: přes maily, hlášení 

místního rozhlasu, vyvěšování plakátků a informací do vývěsek až po vlastní 

internetové stránky, fb, twitter.    

 Mobilní rozhlas - možnost dostávat informace z Přerova a jeho místních částí, a to 

přímo do chytrých mobilů nebo mailových schránek. Uživatelé budou informováni 

například o blížícím se nebezpečí, uzavírkách silnic, důležitých informací z úřadu, o 

ztracených věcech i zvířatech. Dozví se výstupy z rady města, jaký kulturní program je 

čeká, nebo kam mohou o víkendu vyrazit za zábavou. Každý si může zvolit okruh 

informací, které ho zajímají. Tematická skupina krizové informace je povinná pro 

všechny uživatele a nahrazuje tak původní Info kanál, prostřednictvím kterého byli 

lidé informováni přes SMS zprávy např. o hrozbě povodní. A pokud uživatelé vyplní 

všechny potřebné údaje v registračním formuláři a stáhnou si aplikaci Zlepšeme 

Česko, budou také informováni o blokovém čištění v jejich ulici, odstávkách, 

poruchách či výraznějších výpadcích energie. Systém umožňuje informace zacílit do 

vybraných ulic, tematických okruhů i cílových skupin. Občané, kteří se zapojí do 

Mobilního Rozhlasu, budou mít jedinečnou možnost poukázat i na nepořádek v ulicích 

města, na černé skládky, poškozený veřejný majetek a další věci, které je v ulicích 

rozčilují. Stačí, když daný problém vyfotí přes aplikaci Zlepšeme Česko - a snímek se 

už dostane do rukou těm, kteří se o nápravu postarají.   
Registrace do komunikační platformy Mobilní Rozhlas - Město Přerov (prerov.eu) 

 Ukliďme Česko – P. Laga se dotázal na možnost získání pytlů. S. Doupalová 

doporučila obrátit se na Yvonu Machalovou (oddělení ochrany životního prostředí).  

mailto:mistnivybory.MMPr@prerov.eu
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 Hranice katastrů v místních částech. P. Kamelandrová poukázala na problematiku 

vedení katastrálních hranic, kdy část Popovic leží na katastru Vinar a naopak. K tomu 

uvedl B. Střelec, že podobný problém mají v Čekyni. Místní část Vinary má zájem 

situaci řešit, aby došlo k narovnání. Z diskuse k problematice vyplynul závěr, že by 

bylo žádoucí o tomto požadavku informovat majetkoprávní oddělení, které sdělí 

informace, jak by se mělo postupovat.  

 Rozhodování o tom, co se týká místních částí. Je žádoucí, aby o věcech, které se 

místních částí týkají byli včas informováni a mohli se k nim vyjadřovat. Že to tak 

ne vždy funguje ukázal J. Mašek na příkladu stanovení objízdné trasy, kdy autobusová 

a nákladní doprava je vedena přes Popovice a s místní částí v průběhu řízení nikdo 

nejednal ani je neinformoval, byť se jich to týkalo (a v minulosti dávali k obdobnému 

řešení negativní stanovisko). 

 

Jednání opustila Svatava Doupalová 

 

 Pronajímání prostor – J. Čechová poukázala na složitost při pronajímání prostor, což 

potvrdil rovněž B. Střelec s tím, že bude jednat s A. Salabou o změně provozního řádu 

tak, aby jednoduše a prakticky řešil podmínky pronájmu, některé věci je třeba přesně 

vymezit. Z diskuse vyplynul závěr, že se této tématice budou věnovat na příští 

schůzi VMČ, na kterou bude A. Salaba přizván.  

 Informace z technických služeb – B. Střelec sdělil, že informace, které se týkají 

místních částí jim bude zasílat průběžně přes oficiální mailovou adresu. Pokud mají 

zájem, aby jim byly informace posílány i na soukromé maily, je třeba o to požádat 

písemně mailem na adresu: bohumir.strelec@prerov.eu. 

 

 

11. Závěr 

 

Předseda poděkoval přítomným za účast na jednání a v 17.50 hodin ukončil zasedání Výboru. 

 

 

 

 

Zapsala: Daniela Novotná 

Schválil: Pavel Košutek 

mailto:bohumir.strelec@prerov.eu

