
                                        Zápis č. 13/2O12

ze schůze OV místní části Přerova – Penčice, konané dne  28. 5. 2012

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

Nepřítomna: Jana Cigánková

Byly projednány následující body:

l. Oprava havarijního stavu komunikace ul. Lipňanské, která je ve správě
SSOK – oprava výtluků měla být provedena do 3O.4.2012.
Do jednoho z výtluků dosud neopravené komunikace vjela  (při vyhýbání
s protijedoucím autem) dne l.5.2012 cyklistka a způsobila si poranění
v obličeji a další zhmožděniny na těle.
Oprava výtluků byla provedena  až v následujících dnech.
Při jednání s pracovníkem SSOK p. Jandou bylo doporučeno, aby propadliny 
na okrajích vozovky, způsobené vymíláním povrchu při dešti, byly 
z úsporných důvodů zasypány výpresky, které získává SSOK  jako odpad 
při opravách silnic a následně byl povrch zaválcován. Návrh bude dle 
příslibu konzultován na úrovni SSOK.

2. 26.4.2012 provedly TS  Přerov úklid komunikací v Penčicích.

3. Předsedkyně OV informovala o tel. rozhovoru s pí. Cigánkovou
ve věci její dlouhodobé neúčasti na schůzích OV.

4. Na odbor správy majetku a kom. služeb byla dle jeho požadavku nahlášena 
oprava chodníku v ul. Tršická a oprava místní komunikace ul. Na Vrchu.
Uvedené opravy hodlá odb.majetku řešit v horizontu dalších let.

5. Odboru majetku byl zaslán námi zpracovaný návrh údržby zeleně v naší MČ.

                 6.    Odbor majetku – odd. majetkoprávní požádalo OV v Penčicích o vyjádření
       k žádosti manželů K.
       OV doporučuje, aby J. a L.K.
       byl odprodán pozemek p.č. 688 v k.ú. Penčičky. Pozemek je zaplocen a
       manželé K.  vlastní okolní pozemky kolem pozemku p.č. 688 – dříve
       tento pozemek  sloužil jako cesta mezi pozemky manželů K.

7.  Členové OV byli seznámeni s přípisem p. primátora, zpracovaným 
p.Zd. Holasem v záležitosti studny u kostela. Jedná se opět o negativní
vyjádření k žádosti OV.
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8. Jednání o návrhu na vyhotovení smlouvy o výpůjčce nemovitostí ( hřbitovní 
zídky - plocení hřbitova v Penčicích  a márnice ) mezi Římskokatolickou
farností Penčice a Magistrátem města Přerova  prozatím nepokračuje.
P. farář Mgr Zapjúr prozatím nesdělil závěry z jednání  s Arcibiskupstvím
v Olomouci.

9. Proběhla debata o využití fin. prostředků na akci „Z“.

                10.  U příležitosti živ. výročí 85 let byla navštívena  pí. H.H.,
                        která t.č. žije v DsPS v ul. Mervartova.

11.  Členové OV byli seznámeni s e-mail. zprávou ze dne 24.4.2012 z odb.
maj. ( od p.Kašpárka ), která se týká provedení kamerového monitoringu části 
kanalizace v ul. Tršická  mezi domy č. 33 a 3l z popudu občana p. Ch.
Z preventivních důvodů bude provedena sanace vnitřního potrubí stávající 
kanalizace. Délka sanace potrubí cca 25 m. Náklady na tuto akci budou činit 
120 tis. Kč.

12. Podle získaných informací od pí. Vykoukalové  není v současné době
žádný z občanů Penčic, kteří jsou pro tento účel vedeni na ÚP, schopný 
vykonávat veřejnou službu v Penčicích.

                 Zapsala: L. Štefanová




