
                                                      Zápis č. 5/2Oll

ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice, konané dne 29.8.2Oll.

Přítomni členové OV:  Cigánková Jana, Mgr Alena Horáková, Mgr Hana Jurdová,
                                     Miloslav Šváček, Štefanová Ludmila

Byly projednány následující body:

l.    K bodu l ( záp.č.4/2Oll ) – dětské hřiště v Penčicích:
      L. Štefanová  informovala, že se dnes dostavili do Penčic  pracovníci odb. majetku –
      pí. Doupalová a p. Kašpárek. Pí. Doupalová  předala  rozhodnutí stav. úřadu „ Územní
      souhlas s umístěním stavby  dětské hřiště v Penčicích“. Dále pak předala ve dvojím vyho-
      tovení  „Provozní  řád na dětské hřiště“, který  obsahuje zejména povinnosti Technických
      služeb Přerov spojených s výkonem kontroly, údržby a provozu  dětského hřiště dle ČSN
      EN ll76-l.
      Telefonátem u pí. Ing. Michálkové na stav.úřadě bylo dnes zjištěno, že dětské hřiště nelze
      oficielně otevřít, neboť odbor majetku ( pí.Doupalová)  dosud na stav.úřad nepodal žá-
      dost o ohlášení stavby. Teprve po vydání „OHLÁŠKY“ bude dětské hřiště předáno Tech-
      nickým službám Přerov  a následně jej lze v Penčicích využívat.
      L.Štefanová vyzvala členky OV (maminky), aby  vypracovaly návrh provozního řádu
      na dětském hřišti v Penčicích, který by  obsahoval např. provozní dobu na hřišti, pro jakou
      věkovou  skupinu dětí je DT určeno, dětem do 6 let je přístup na DH  z důvodu jejich bez-
      pečnosti jen s osobou starší l8 let, za bezpečnost dětí a jimi způsobené škody na cizím 
      majetku  odpovídají rodiče, udržování pořádku a čistoty na hřišti, zákaz vstupu se psy 
      a pod.
      Závěrem předsedkyně OV uvedla:  finanční limit stanovený Magistrátem města Přerova
      na vybudování dětského hřiště  ve výši l25 tis. Kč. Prozatím bylo vyčerpáno ll9 952,- Kč.  

2.   V souvislosti s předchozím bodem L.Štefanová informovala o II. etapě dobudování
      dětského hřiště a to ze sponzorských příspěvků, které byly získány  ve výši 47 OOO,- Kč.
      Tyto fin. prostředky   jsou složeny na účtě Magistrátu města Přerova a jsou určeny na
      nákup a montáž dvou hracích prvků : dětského kolotoče a pískoviště 3 x 3 m s plachtou.
      Členky OV vybraly dodavatele těchto HP. Je to firma  SPORT CLUB, Bahno 99 -  
      Frýdlant n/Ostravicí. Tyto dispozice byly dopředu předány pí. Doupalové, která  dodávku
      zajišťuje. Dle  informace od pí. Doupalové má tato firma v současné době podnikovou
      dovolenou. Vedoucímu odboru majetku předložila k podpisu objednávku HP, která bude
      co nejdříve odeslána. Dodávku vč. montáže lze očekávat asi v polovině září.

3.   K bodu 4 (záp. č.4/2Oll ) – řešení stížnosti p. L.P. na zabezpečení otvoru 
      kanálové vpusti na ul. Dražka.  L.Štefanová k tomu uvádí: 3x telefonicky žádán o nápravu
      p. Gala z TS, následně proběhlo místní šetření za účasti p. Galy a p. Kašpárka.
      O  pomoc při řešení této stížnosti požádán p. Ing. Simon při pracovní návštěvě v Penči-
      cích, který problém ihned telefonicky řešil s p. Galou. Byl dán příslib, že  otvor bude
      do týdne zakryt. 
             
      




