
                                          Zápis č. 16/2012

ze schůze OV místní části Přerova -  Penčice, konané dne  28. 8. 2012

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

Nepřítomna: Jana Cigánková

Byly projednány následující body:

l. Byla projednána dlouhodobá neúčast členky OV  pí. Jany Cigánkové
na schůzích OV.  Naposledy se schůze zúčastnila dne 7. 11. 2011.
Členové OV pověřují předsedkyni OV, aby předložila Kanceláři
primátora města Přerova písemný podnět  k odvolání členky OV - pí. Cigánkové 
pro dlouhodobou nepřítomnost na jednáních OV.

2. Členové OV byli seznámeni  se skutečností, jak bylo dokončeno  skopání
už suché trávy ve výšce kolem 5O cm ze zbývajících chodníků na ul. Tršická.
V době od 2O. do 24.8.2012 , díky p. řediteli TS Přerov a po dohodě 
s p. Stískalem,  byly tyto práce provedeny  pracovníky vykonávajícími veř.
službu v TS Přerov.

3. Členové OV byli seznámeni s řešením problémů  spojených s vypnutím el.
proudu, zastavením vody dodávané z VaKu,  s veř. osvětlením  a rovněž
i s následky po vichřici, která se prohnala přes Penčice (  vyvrácený strom
i s balem , který spadl na nemovitost p. Š.,  ulámané větve 
z vysokých stromů  aj.).

4. Členové OV byli informováni o tom, že firma SISKO provedla opravu
koncové kanalizační šachty (Š 68) na stoce D za domem p. V. v ul. Dražka.
Oprava byla provedena na základě stížnosti uvedeného občana.

5. OV se obrátil s žádostí na p. Rytíře – odb. maj. , aby byla  vyřešena ochrana
                      vodovodního potrubí a vodoměru ve venkovní šachtě v objektu úřadovny
                      v Rohové ul. 1 před zamrznutím, jak se tomu stalo v mrazivých dnech
                      února 2Ol2.  V té době došlo k zamrznutí venkovního vodovodního potrubí
                      a roztržení vodoměru  mrazem.  Vodovodní potrubí uvnitř objektu  nebylo
                      zamrzlé. Je třeba zvážit, zda je potrubí uloženo v dostatečné hloubce a vodoměr
                      v šachtě  bylo doporučeno  pracovníky VaKu  zaizolovat.
                      P. Rytíř v tel. informaci dne 28.8.2012  uvedl, že  požadavek byl předán doda-
                      vateli akce a dosud nemá k dispozici  stanovisko k uvedenému problému.
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6. Byly odsouhlaseny  požadavky na investice a opravy pro r. 2Ol3
a rovněž kulturně- společenské akce, které hodláme uskutečnit v příštím roce,   
na které požaduje naše místní část spoluúčast města.

                      SDH  Penčice požadavky na rok 2O13 nepředložil.

7. OV byl informován, že p. Dohnal z práv. odd. Magistrátu  byl seznámen
se stanoviskem Arcibiskupství Olomouc, které bylo městem požadováno
v souvislosti s návrhem smlouvy o výpůjčce majetku Římskokatolické
farnosti v Penčicích ( hřbitovní zídka a márnice).

8. OV přijal podnět občanky pí. B., která  2O.8.l2  zjistila, že na
hřbitově v Penčicích nejde voda.  Byl požádán p. Kutálek, který se pod 
hlavičkou TS Přerov stará  o  zajištění  vody pro hřbitov ze studny u kostela.
V době kontroly zajištění vody pro hřbitov bylo zjištěno, že voda neteče
z toho důvodu, že voda ze studny byla úplně vyčerpána. Tento stav
nikdy nebyl zjištěn a lze se domnívat, že  muselo dojít k jednorázovému,
velkému (event. černému )odběru vody. Vzniklá situace byla prodiskutována 
s p. Sadílkem (TS Přerov) a s náměstkem VaKu Přerov p. Ing. Mrvou. 
S problémem byl seznámen p. Holas – odb. majetku.
OV žádá, aby tomuto problému byla věnována ze strany MMěPř náležitá 
pozornost.

                      Ze studny u kostela je nutné zajistit přívod vody na hřbitov  a  pro občany
                      Penčic  je třeba zajistit, aby mohli čerpat vodu do přinesených nádob.

              Zapsala: L. Štefanová




