
                                             Zápis č. 7/2O11

ze schůze osadního výboru  místní části Přerova – Penčice, konané dne 7. 11. 2011

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

Host: Ing. Jiří Lajtoch

Byly projednány následující body:

l.    Dětské hřiště – I. etapa ( limit do výše l25 tis.) .
      Dle zaslaného rozboru  příjmů a nákladů  činí čerpání  fin. prostředků na tuto
      akci ll9 952,- Kč.  Tel. dotazem u pí. Doupalové bylo zjištěno, že  nejsou ještě
      proúčtovány  některé  náklady ( např. poplatek za vynětí z půd.fondu aj.).

      II. etapa  této akce, která je hrazena  ze sponzorských prostředků zaslaných
      na účet Magistrátu: 
      bylo zjištěno, že 2 hrací prvky ( kolotoč a pískoviště s plachtou )  stály
      44 64O,- Kč.  Výše sponzorských  fin. prostředků  složených na účet
      města činí 47 OOO,- Kč.  
      Členové osadního výboru rozhodli, aby nevyčerpaný zbytek fin. prostředků
      ve výši 2 36O,- Kč byl převeden do roku 2Ol2.

      V době od minulého zasedání OV byl zaslán pí. Doupalové  návrh provozního
      řádu  dětského hřiště v Penčicích.  Do konce  tohoto týdne  se má do Penčic
      dostavit pí. Doupalová, aby  vyvěsila upřesněný  provozní řád  a hřiště, předané    
      Techn. službám Přerov, bude oficielně v provozu.

2.   Předsedkyně komise informovala přítomné členy OV  o průběhu projednávání 
návrhu rozpočtu Stat. m. Přerov na rok 2O12, které se uskutečnilo l9. lO. 2011.
Pro naši  MČ  jsou doporučeny  k zařazení tyto akce:
- oprava střechy hasičské zbrojnice                        80  000,- Kč
- chodník na ul. Tršická (před 2 domy)                 l38  300, - Kč
kaple, úřadovna, hasičská zbrojnice – běžná údržba dle potřeby

Spoluúčast  města na společenských akcích  ( 2O,-/na os. trvale přihlášenou)
celkem 5 7OO,-- Kč.  K l5.9.2Oll přihlášeno 285 osob.

            
3.   V další části schůze proběhla diskuze  k čerpání  finančních limitů  na schválené

akce. Např. plánovaná akce:  vybudování chodníku na ul. Tršická  -   v O8/ll
teprve odb.majetku zjišťuje, že pozemek, na němž má být chodník vybudován
není v majetku města ale patří ke komunikaci (ul.Tršická), kterou spravuje 
Správa silnic Olomouckého kraje. Na stavbu chodníku musí být TD, stav.povolení
atd. . Není známo, zda majitel přilehlé nemovitosti  p. P byl vyzván
k vyklizení pozemku, na němž je dlouhodobě  uskladněn různý stav.materiál.
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4.   Členové komise byli informováni, že  na poslední doručené sjetině příjmů
a výdajů vystavené k datu  24.l0. 2011  došlo bez předchozího upozornění
k úpravám položek „ plánované opravy“ – což jsou pro MČ  plánované
limity na opravy a k dalším změnám.

5.   Členové OV žádají, aby byla do konce t.r. provedena přislíbená oprava
                  propadu pozemku po akci „VODA“ před  RD pí. Š.,
                  kde je i zastávka autobusu.                                          

Oprava propadu by měla řešit  již několikátou stížnost pí. Š. První je 
z r. 2OlO.  O všech stížnostech je pravidelně informován odb. majetku (p. Kašpá-
rek)  s tím, že je žádána náprava daného stavu.

V této souvislosti je třeba připomenout, že je prováděna oprava propadu chodníku
před RD p. Š.,  na který vystupují cestující, neboť je zde zastávka autobusu.
Promyšlenějším přístupem k provedení opravy chodníku ( znovu osazením  a 
podsypáním stávajících obrubníků mimo výměnu poškozených dlaždic) by oprava
byla lépe provedena.

Dále členové OV žádají, aby v rámci nevyčerpaných fin. prostředků  byla
provedena oprava komunikace – ul. Rohová, která byla  p. Kašpárkem
přislíbena.

6.   Členové OV byli  seznámeni s tím, že proběhla oprava staré komunikace
v ul. Na Vrchu.

     
7.   Členové OV byli seznámeni s obsahem pracovního  setkání, které se uskutečnilo

24. lO. 2Oll  ve věci  veřejné služby v Přerově a jeho místních částech.

8.   Předsedkyně komise informovala o:
- průběhu  VIII. tradičního setkání penčických seniorů, které se uskutečnilo

                     l5. lO. 2Oll  v Pohostinství  Penčičky.  Setkání se zúčastnily i osobně pozvané                
                     seniorky,   které  t.č. žijí v Domech s pečovatelskou službou v Přerově a v Domě
                     Alfreda Skeneho v Pavlovicích.
                     Na setkání vystoupila mluvčí Policie ČR – pí. Urbánková, která informovala
                     seniory o praktikách různých podvodníků, kteří  zneužívají  starší občany 
                     a tyto pak okrádají. 
                     Senioři byli  seznámeni  s průběhem prováděných oprav  kostela sv.Petra
                     a Pavla v Penčicích , o  financování této akce  hlavním organizátorem
                     oprav p. Ing.Ferdinadem Ježíkem , o příspěvcích občanů Penčic atd. Dále o tom, 
                     že Římskokatolická farnost Penčice obdržela dotaci na opravu sochy sv. Josefa
                     a je předpoklad, že  získá ještě dotaci na opravu další sochy sv. Jáchyma. Obě
                     sochy (památkově chráněné) stojí  na prostoru před kostelem.

-  Dne l8. lO. 2Oll  proběhla v zasedací síni  budovy Magistrátu, Rohová ul. l
                      ve spolupráci s Knihovnou Penčice  přednáška s projekcí  p. Ing. Rudolfa
                      Štěpančíka,  která seznámila přítomné občany  s životem lidí a krásami  
                      vzdáleného  Nového Zélandu.
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              9.     Dne l. ll. 2Oll se uskutečnil  za přispění příslušníků Sboru dobrovolných hasičů
                      v Penčicích  „ Lampionový průvod“, který byl ukončen  občerstvením dětí
                      v Pohostinství Penčičky.                
             

10.    Členové OV informovali přítomného p. Ing. Lajtocha o tom, že je nutné
                      zajistit opravu pilířů a části zídky na hřbitově v Penčicích.  OV si zajistil 
                      nestranný právní názor  z Advokádní kanceláře  Franěk, Praha lO k problému
                      správného výkladu zákona o pohřebnictví.  Dle tohoto výkladu je město Přerov
                      prostřednictvím Technických služeb Přerov ( jeho hřbitovní správy ) provozo-
                      vatelem  na hřbitově v Penčicích a má povinnost se o hřbitov starat.  Odbor ma-
                      jetku však dosud zastává jiný názor.

11.    Členové OV žádají, aby odbor majetku zaslal  manželům R.,
                      kteří podali stížnost na neodborné provedení odvodnění ul. Na 
                      Vrchu přípis, dle kterého jim bude sděleno, že uvedený problém nebude
                      Magistrát města Přerova řešit, neboť se jedná o vodu stékající z komunikace.
                      Uvedený problém je v dikci SSOK.

12.    Členové OV byli seznámeni se stížností p. V., který si stěžuje
                      na ucpané potrubí, které brání odtoku  odpadních vod.

                     Zapsala: L. Štefanová




