
                                                   Zápis  č. 19/2012

ze schůze OV místní části Přerova   –  Penčice, konané dne  27. 11. 2012

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

Byly projednány následující body: 

l.  Členové OV byli seznámeni s doručeným plánem zimní údržby chodníků a místních komunikací.
     P. Holasovi byl zaslán e-mail s žádostí o doplnění údržby  místní komunikace ul. U potoka, která
     pokračuje přes most nad potokem Olešnice a podél potoka  pak ke dvěma RD.  Telefonicky
     byl p. Holas požádán o prozkoumání situace, kdo bude zajišťovat zimní údržbu komunikace
    K Buku.

2.  Členové OV byli seznámeni s námětem p. M.,  týkající se posunutí
     odpr. značení  u vjezdu do Penčic ( od Nelešovic). Jedná se o vjezd z prudkého svahu do levoto-
     čivé zatáčky, kde řidiči často havarují.
     Členové OV se domnívají, že posunutí  dopr. značení – začátek obce -   asi nebude proveditelné.
     V dostatečné vzdálenosti  před levotočivou zatáčkou do Penčic by bylo např. vhodné dopravní 
     značení „snížená rychlost „.
     Bude dán námět k řešení na  příslušný odbor Magistrátu.    

3.  Odboru majetku byl zaslán požadavek na ořez stromů v době vegetačního klidu. Obsahuje:
      - ořez tújí kolem sochy lva
      -  výrazný ořez všech tújí na hřbitově v Penčicích  ( a to co do výšky, tak i do objemu)
      -  pokácení suché lípy u farské stodoly
      
4.  Členové OV byli seznámeni s  tím, že na akci Z byl nakoupen materiál v celkové hodnotě
     9 999,- Kč. Materiál je určen na renovaci ( nátěry ) 3 hracích prvků umístěných před hasičskou
     zbrojnici, na  nátěr stánku, který jsme obdrželi od Magistrátu a dále na opravu 
     dřevěných stolků na výletišti Penčičkách, kde se  konají hodové a j. zábavy.

5.  Na budově  Magistrátu – v Rohové ul. č. 1 byla provedena výměna poškozené ryny.

6.  Odbor  majetku byl požádán o souhlas s instalací vánočního stromu u kapličky v Penčičkách.
    
7.  Členové OV byli informováni o tom, že vedoucí ekonomiky MMěPř pí. Oldř. Sedláčková
     byla požádána , aby nevyčerpaný zůstatek z finančních darů našich sponzorů na dětské hřiště
     v Penčicích, který činí  2 36O,-  Kč  a je veden na účtě Magistrátu byl převeden do roku 2013
     s tím, že bude čerpán dle dispozic OV v Penčicích

8.  Členové OV byli seznámeni s tím, že částka  148 000,- Kč  zařazena do rozpočtu  města
     - odboru majetku – pro rok 2O13 ( s určením pro MČ Penčice) je nedostatečná.  V průběhu roku        
      2Ol3 bude hledána možnost  řešení financování jediné naší akce:
      t. j.  2. etapy  vybudování části chodníku ( z použitých dlaždic ) na ul. Tršická,
     jejíž rozpočtová hodnota činí l76 037,- Kč. 

9.  3. ll. 2Ol2 se uskutečnil v Penčicích lampionový průvod, který byl ukončen v Pohostinství
     v Penčičkách.



 2    -

10. Členové OV byli informováni o návštěvách u našich seniorů v DsPS a DD v Pavlovicích.

11. Členové OV rozhodli, že plánovaná schůze l8. 12. 2012 se neuskuteční. Další bude až
            v r. 2O13.

Zapsala: L. Štefanová


