
                                                       Zápis č. 20/2O13

ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice, konané dne  22. 1. 2013

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

Omluvena:                   Mgr. Hana Jurdová

Hosté:                            Ing. Jiří Lajtoch – primátor  m. Přerova

                                       Zdeněk Holas  -   za odbor majetku M. m. Př

Byly projednány následující body:

1. Členové OV byli  informováni  o pracovní návštěvě pp. Holase a Galy (TS  Přerov) dne 4.12.2012

v Penčicích.  Byla projednána  otázka zimní údržby chodníků a její rozsah.

OV byl vyzván ke získání dobrovolníků na úklid chodníků v zimním období.

V místním rozhlase byli vyzváni občané Penčic, aby se  přihlásili k výkonu těchto prací,

které budou provádět  na základě uzavřené „Dohody ..“ s  TS Přerov.

Na výzvu se přihlásili 2 občané:  M.Š.   a   L.B., s nimiž  byla uzavřena Dohoda o provedení práce. Od 

prosince 2012 provádí v naší MČ úklid chodníků,  úklid 5 aut. zastávek  a 2 autob. čekáren. Dohledem 

nad oběma pracovníky

a koordinátorem prací vč. kontaktu s TS Přerov, se za  osadní výbor Penčice  ujal p. Miloslav Šváček.

Požadavek na další kontejner na písek, který by byl umístěn u has. zbrojnice, nebyl ze strany

odboru majetku realizován. OV žádá, aby pro další sezónu byly v Penčicích umístěny 3

kontejnery na písek ( u has. zbrojnice, u býv. pošty a na křižovatce ul. K Buku ). 

2.    Členové OV vyslovili poděkování členům  Sboru dobrovolných hasičů v Penčicích, kteří

       dne 2.12.2012 ( na l. adventní neděli )  dovezli do Penčic vánoční strom a provedli jeho

       instalaci na obvyklé místo u kapličky v Penčičkách. V odpoledních hodinách pak probíhalo

       za zvuků koled strojení vánočního stromu s občany Penčic.

       Hasiči připravili  pro naše spoluobčany bramboráky a občerstvení. 

      Účast  občanů byla  ovlivněna velmi nepříznivým počasím.

     3.    V sobotu 8.12.2012 se od 15,00 hod.uskutečnila  v Pohostinství v Penčičkách pro děti

            mikulášská besídka. Maminky nastudovaly a zahrály dětem pohádku „O veliké řepě“.

            Pak následovala Show hvězd pro děti, při  níž si všichni zazpívali oblíbené písničky

            z různých seriálů pro děti.

4.   Členové OV byli seznámeni s podněty občana p. A.Ž..

      P.Holas přislíbil předat uvedené podněty k řešení příslušným odborům Magistrátu.

      Předsedkyně OV žádá, aby byl p. A.Ž. a OV odbornými pracovníky magistrátu písemně informován.

     5.    V termínu do 30. 11. 2012 byla dokončena 1. etapa chodníku na ul. Tršická ( a to od RD

            pí. K.  k RD p. P.) v ceně 179 080,34 Kč vč. DPH.   2. etapa chodníku na ul. Tršická

            vč. vybudování propustku má rozpočtový náklad 176 037,- Kč a je jediným požadavkem

            na realizaci v r. 2013.

     6.   31. 12. 2012 – na ukončení roku proběhla na prostranství pod kaštanem v Penčičkách

            poslední akce tohoto roku: „Ochutnávka silvestrovského svařáku“.

     7.   Byl projednán plán schůzí OV na 1. pololetí 2013.
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     8.   Členové OV požádali přítomné hosty, aby město Přerov ( tak jako další města Ol. kraje  -

           např. Uničov ) zakázalo podomní prodej.   Vyhláškou by se zabránilo různým podomním

           prodejcům a zástupcům  různých energetických společností apod., aby nabízeli 

           mnohdy nátlakovým a nekorektním způsobem např. nové smlouvy na dodávky el.energie a  plynu.

           Mnozí tito prodejci se snaží pod záminkou údajné výhodnosti  služeb dostat do bytů nebo

           domů našich občanů. Občané si stěžují na nevybíravý způsob, který je zaměřen zejména  na

           cílovou skupinu důchodců, kteří se v této oblasti nedovedou  orientovat.

   9.  Členové OV byli seznámeni s přípisem  TS Přerov – hřbitovní správy, který se týkal

          získání občana Penčic  na údržbu místního hřbitova ( sečení trávy ).

    Zapsala: L. Štefanová                   


