
                                              Zápis č. 10/2O12

ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice, konané dne 27. 2. 2O12

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

Nepřítomna: Jana Cigánková

Byly projednány tyto body:

l. Byl prodiskutován nejzávažnější problém od min. schůze OV a to zamrznutí
přívodu vody do objektu v Rohové ul. č.1. Místnosti vč. soc. zařízení  v budově
objektu jsou v zimním období přiměřeně oteplovány. V době mrazů – dne
2.2.2012 bylo zjištěno, že neteče voda do místnosti, kde provozuje  kadeřnické
služby pí. Lenka Hluší. Zjištěný stav byl ihned nahlášen p. Rytířovi s žádostí
o sjednání nápravy. Postupně bylo zjišťováno, že k zámrazu nedošlo uvnitř
objektu, neboť bez problémů byla vypuštěna voda, která se nacházela ve 
vod. potrubí budovy. Byly prováděny pokusy vedoucí k rozmrznutí venkovního 
potrubí. Při kontrole vodoměru, který je umístěn  v jímce,  zjistil dne 23.2.2O12 
pracovník oprav. firmy, že je vodoměr  zamrzlý.  VaK Přerov zajistil výměnu
vodoměru a  poté byl přívod vody do objektu  téhož dne obnoven.
Členové OV dospěli k názoru, že je třeba  zajistit, aby k podobnému  případu
nedošlo v zimním období v dalších letech, kdy lze očekávat  podobné holomrazy
jaké byly letos v zimě. Proto doporučují, aby byla kontrolním výkopem zjištěna  
hloubka provedeného výkopu, v němž je před budovou  uloženo přívodní 
vodovodní potrubí , které vede od jímky, v níž je umístěn vodoměr. Po tomto
zjištění pak  navrhnout řešení vhodné izolace proti  zamrznutí vod. potrubí, 
neboť stávající řešení je  nedostačující.

                     Bude dán podnět k řešení odboru správy majetku.
                      

2. Členové OV byli seznámeni se zprávou Policie ČR – obv.odd. Přerov 2
ze dne l8. 1. 2012 o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě ( do něhož
patří i Penčice ) za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

3. Dne 24. 1. 2012 se uskutečnilo v Penčicích prac. jednání s pí. Ing. Kolářovou 
(TS Přerov) ve věci ořezu stromů, keřů a náletů. Ořez stromů se začal 
realizovat. 

4. Členové OV  žádají  odbor správy majetku, aby provedl urgenci podnětu, který 
zaslal jejich odbor dne 23.9.2O11  SSOKu ve věci „reklamace odvodnění
krajské silnice na křižovatce  ul. Tršická a ul.. Na Vrchu „ – jedná se o stížnost
manž. R.

5. Členové OV byli informováni o tel. jednání s p.Dohnalem ( práv.odb.) ve věci
uplatňování zákona o pohřebnictví  v našich podmínkách.
Řešením problémů   spojených  s hřbitovem v Penčicích  se bude zabývat
p. Mgr  Stoklasa. Bylo domluveno, že se v této záležitosti  uskuteční pracovní
jednání v Penčicích za účasti zástupce ŘKF Penčice.
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6. Členové OV byli seznámeni s písemným materiálem  k „AKCI  Z“( sestaveným 
z jejich podnětů), který byl ve stanoveném termínu předložen na odbor správy 
majetku.  Na obsahu požadavků se podílel rovněž i velitel hasičů p. Dan 
Studénka, neboť předpokládáme, že se na navrhovaných pracích budou posílet i 
penčičtí hasiči. 

7. V další části schůze byl prodiskutován požadavek p. Mgr. Vojtáška, který se
týkal návrhů změn ve financování MČ.
Závěr z diskuze je následující:
- mezi jednotlivými MČ jsou značné rozdíly  ve vybavenosti
- zásadní změna může být uplatněna pouze z pozice Magistrátu, jehož

odborní pracovníci mají  znalosti  o vybavení, úrovni a požadavcích 
místních částí

- MČ nemají  žádné pravomoci, které se týkají  např. objednávání a kontroly
vzniklých nákladů. Tuto a další činnosti podle  úrovně profesionality
opět mohou  provádět za dané situace jen odb. pracovníci MMěPř.

                      Osadní výbor Penčice z těchto důvodů návrhy změn ve financování MČ nebude
                      předkládat.

8. V neděli 26.2.2012 se od l5,OO hod. uskutečnil v Pohostinství U kapličky
„Dětský karneval“.  Součástí této akce bylo i vyhodnocení nejaktivnějších 
čtenářů Knihovny v Penčicích ve věku do l5 let. Ti nejlepší obdrželi od 
knihovnice pí. Bernátové diplomy a drobné dárky.

9. Členové OV byli seznámeni s tím, že odbor  správy majetku ( p.Kašpárek ) byl 
požádán  o provedení opravy plechové střechy nad aut.čekárnou v Penčicích. Na 
střeše chybí l plotna plechu a vzniklým prostorem zatéká do stropu čekárny.

             10.    Členové OV žádají, aby byl  na odboru správy majetku uplatněn požadavek 
                      našich občanů  na zbudování bezbarierového nájezdu na nástupiště u aut.
                      čekárny v Penčičkách.

              11.   P. Šváček informoval  o  realizaci  opravy druhé sochy ( sv. Jáchyma)
která stojí před kostelem v Penčicích.

            
12. Sponzorům, kteří přispěli v minulém roce na vybudování dětského hřiště

v Penčicích, bylo předáno osobní písemné poděkování  p. primátora Ing.
Lajtocha a členů OV.

              Zapsala: L. Štefanová

          



     




