
                                                     Zápis  č. 18/2012

ze schůze OV  místní části  Přerova -  Penčice, konané dne  3O. 10. 2012

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

Byly projednány následující body:

l.  Členové OV byli informováni , že  k 1. 10. 2012 byla odvolána z funkce členky OV v Penčicích
    pí. Jana Cigánková a usnesením č. 546/l3/2/2Ol2 Zastupitelstva m. Přerova  ze dne 10.9.2012
    byl jmenován s účinností od 1. 10. 2012 členem osadního výboru v Penčicích p. Kamil Šromota.

2.  Členové OV byli informováni, že oprava komunikace ( ve správě SSOK ) ul. Lipňanská,
     byla dokončena.

3.  29. 10. 2012 bylo pracovníky  firmy Ing. J.   provedeno  zateplení venkovní šachty,
     kde je umístěn vodoměr pro objekt v Rohové ul. č. 1. Dle vyjádření majitele firmy bude 
     toto opatření dostačující  proti event. zamrznutí  venkovní vodovodní přípojky a vodoměru. 

4.  1. etapa vybudování části chodníku na ul. Tršická, bude dle vyjádření p. Kašpárka, dle uzavřené
      smlouvy dokončena v termínu do 30. 11. 2012.

5   Členové OV byli seznámeni s údaji  o dosud naběhlých nákladech na dětské hřiště v Rohové ul.,
     které bylo dokončeno v min. roce.  O tyto údaje požádala předsedkyně OV  vedoucí odboru
    ekonomiky pí. Oldřišku Sedláčkovou.

6.  Členové OV dosud neobdrželi informaci z odboru majetku, jak budou řešeny podněty občanů
     z lokality Penčičky, týkající se prověrky placení stočného u občanů, kteří používají vodu 
     z vlastních studní. Tito stěžovatelé se domnívají, že dosud všichni občané tyto poplatky neplatí.

7.  Předsedkyně OV informovala přítomné o  závěrech z porady předsedů OV s představiteli města,
     která se uskutečnila dne 1. 10. 2O12.
     Objem  fin.prostředků na opravy a investice v roce 2O13 se bude odvíjet od počtu osob přihláše-
     ných k trvalému pobytu. V Penčicích ke dni 1. 1. 2012  t. j. 281 osob. Na každou osobu bude
     nárok 55O,- Kč/ rok, t. j.  28l x 55O =  154 550,- Kč celkem na opravy, investice a  spoluúčast 
    města na kulturních a spol. akcích v r. 2Ol3.  Případné havarie nebudou z tohoto limitu hrazeny.
    Na  připomínku, že:  chodníky, místní komunikace a j. služby v Penčicích využívá řada osob,
    které zde dlouhodobě bydlí( ale nejsou přihlášeny k trvalému pobytu), jsou zde 2 chatové oblasti,
    koupaliště, které v létě navštíví několik tisíc lidí je tudíž příděl fin prostředků jen na trvale přihlá-
    šené osoby i ve vztahu k jiným místním částem  nespravedlivé a nesrovnatelné, bylo sděleno,
    že takto stanovený  „příděl fin. prostředků“ je definitivní. 

8  Ve středu 10. 10. 2012 od 16,30 hod. se uskutečnila ve spolupráci s místní knihovnou  v zasedací
    síni budovy Magistrátu zajímavá beseda  s pí. Ing. Helenou Patočkovou na téma „ Cesta po 
    Izraeli“.

9.  Členové OV byli informováni  o provedených opravách  3 soch ( sv. Josefa Pěstouna, sv. Jáchy-
     ma a sv. Libora), které jsou památkově chráněny a nachází se před kostelem v Penčicích.
     Dále pak o poskytnutých dotacích z MK ČR ,  Olom. kraje a města Př. na tyto opravy.
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10.   V sobotu 2O. 10. 2012 se od 14,3O hod. uskutečnilo v Pohostinství v Penčičkách
        IX. tradiční setkání penčických seniorů.  Osobně bylo pozváno 85 seniorů a seniorek
        ( vč. těch, kteří trvale žijí v DsPS v Přerově a Domově důchodců Alfr.Skeneho v Pavlovicích).
        Setkání seniorů s občerstvením a hudebním doprovodem se zúčastnil  m. j. i  
        p. Ing. Jiří Lajtoch – primátor města Přerova.  
        Toto tradiční setkání seniorů  se vydařilo  a všem přítomným se líbilo.

11.   Členové OV byli informováni o přijaté stížnosti manž. Ž. ,
        týkající se  dlouhodobého poškozování jejich hrobu na hřbitově v Penčicích prorůstajícími 
        kořeny  bříz, které rostou za hřbitovní zdí v blízkosti jejich hrobu.

12.  Členové OV byli seznámeni s přípisem  Římskokatolické farnosti v Penčicích ze dne 
       11. 9. 2012, která je adresovaná na  Odbor stav. úřadu a životního prostředí Magistrátu
        města Přerova a týká se  žádosti o povolení kácení břízy, která stojí na pozemku p.č. 249
        k.ú. Penčice , který vlastní ŘKF Penčice.
        Strom stojí v těsné blízkosti hřbitovní zídky a jeho kořenový systém poškozuje  jak zídku
        samotnou, tak hroby, které jsou za touto zídkou  uvnitř hřbitova.
        ŘKF Penčice požádala OV v Penčicích, aby podpořil její žádost o  kácení  stromu, neboť
        poškozuje zájmy občanů Penčic.
        Po diskuzi k dané problematice, členové OV souhlasí  s pokácením dvou vedle sebe
        stojících bříz, které se nachází za zídkou hřbitova v Penčicích a dle několika přijatých
        stížností občanů  poškozuje kořenový systém stromů  jejich hroby. 
        V tomto duchu bude zasláno stanovisko OV  v Penčicích Odboru stavebního úřadu
        a živ. prostředí Magistrátu města Přerova.

Zapsala: L. Štefanová

         


