
                                          Zápis č. 9/2O12

ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice, konané dne  23. 1. 2012

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

Nepřítomna: Jana Cigánková

Hosté: Ing. Jiří Lajtoch, Zdeněk Holas

Byly projednány tyto body:

l. Osadní výbor uspořádal na závěr roku 2O11 akci „Silvestrovský svařák“ – akce 
měla mezi občany Penčic příznivý ohlas.

               2.   Členové OV byli informováni o provedených návštěvách u našich seniorů:
                      - u příležitosti  92. narozenin nejstarší občanky Penčic – pí. L.D. a
                      - dále pak v DsPS Mervartova

3. Členové OV byli seznámeni s písemným požadavkem na odb. majetku (pí.Dou-
palovou) ve věci:
- provedení ořezu dřevin  ( lip v ul. U potoka, tújí kolem sochy lva, tújí uvnitř         
  hřbitova a před hřbitovem, smuteční vrby a keřů zlatého deště v areálu Rohová 
 ul.č.l)

                     - opětovného upozornění občanky pí. M.K., jejíž RD    
                       se nachází v těsné blízkosti potoka Olešnice. Na protějším břehu potoka rostou 
                       mohutné olše, které jsou dle jejího názoru ve spodní části kmene poškozené.
                       Při silnějším poryvu větru  hrozí jejich vyvrácení, které  může  ohrozit lidský 
                       život a způsobit materielní škody. Pí.Doupalová již dříve přislíbila projednání
                       dané situace s příslušným Povodím. Členové OV žádají informaci, jak bude
                       podnět pí. K. řešen.

- požadavku  OV, aby do návrhu služeb, které budou v r. 2Ol2 prováděny Tech-                                             
  nickými službami Přerov  v MČ Penčice, byla zahrnuta chemizace chodníků a
  osázení rabata u býv. pošty v Penčicích 

4. Na žádost Technických služeb Přerov byli vyzváni občané Penčic, aby se při-
hlásili na výpomoc při zimní údržbě chodníků, aut. čekáren a j. prostor. 
O práci projevili zájem 3 občané ( pí. Š., p. M., p. Š.).

5. Byl odsouhlasen návrh termínů, kdy se budou v l.pololetí 2O12 konat  schůze
osadního výboru v Penčicích.

6. Členové OV seznámili přítomné zástupce MMěPř  se stížnostmi
občanů Penčic na katastrofální stav komunikace – ul. Lipňanské, která je ve 
správě  SSOK a požádali o sjednání nápravy.
Hluboké výtluky na vozovce jsou příčinou poškození několika os.vozidel.
Jízda po komunikaci je nebezpečná  pro cyklisty, kamení na vozovce (odmrštěné
při průjezdu aut z vozovky) ohrožuje chodce  na přilehlém chodníku.
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7. Byla prodiskutována  nabídka odboru správy majetku a komunálních služeb,

o níž bylo jednáno dne lO. 1. 2012 na poradě předsedů OV -  tzv. AKCE  Z.
Zástupcům os.výborů bylo doporučeno, aby na  drobné  práce a opravy byli   
využíváni zejména občané, kteří  mají vykonávat veřejnou službu.
Z prostředků  „Akce Z“ nelze hradit mzdy ale pouze materiál ( např. barvy, 
ředidlo, štětce, smirk. papír  atd.).  Byly prodiskutovány náměty, jak by bylo 
vhodné tuto nabídku odb.správy majetku realizovat v podmínkách MČ Penčice.   
                                    

8. 2l. l. 2Ol2 se konala výroční schůze  SDH Penčice, které se zúčastnila předsed-
kyně OV.

9. Členům OV byla poskytnuta informace ohledně realizace výkonu veřejné služby.

10. Byl vznesen požadavek, aby bylo ověřeno, zda jsou k dispozici  vyřazené vánoč-
ní ozdoby, které  byly součástí minulého vánočního stromu, umístěného na 
náměstí  před budovou Magistrátu v Přerově.

11.  Členové OV byli seznámeni s podnětem rodiny Š.,
v němž uvádí, že po provedení opravy šachty před jejich domem, jim trvale 
zatéká do sklepa. Podnět bude předán k řešení na odbor majetku.

              
              Zapsala: L. Štefanová  
                       
                      

                     
             

    

     
                                                       




