
                                       Zápis č. 6/2O11

ze schůze osadního výboru místní části Přerova – Penčice, konané dne 26.9.2O11

Přítomní členové OV: Cigánková Jana, Mgr Alena Horáková, Mgr Hana Jurdová,
                                     Šváček Miloslav, Štefanová Ludmila
Host: Ing Jaroslav Čermák

Byly projednány následující body:

l. Dětské hřiště v Penčicích – I. etapa: výstavba v rámci limitu schválených fin.
prostředků do výše l25 tis. Kč – zemní práce,dodávka a montáž hracích prvků: 
provedeno.  3l.5.2O11 došlo k převzetí  dětského hřiště  „ bez připomínek“
pracovnicí odboru majetku pí. Doupalovou. K dnešnímu dni není hřiště oficielně
v provozu z důvodu  následného zajišťování techn.dokumentace a stavebního 
povolení odborem majetku, což nebylo před zahájením  prací odborem majetku
požadováno.
Dle  ověření na stav.úřadě chybí odborem maj.  ještě doručit  „Ohlášku stavby“.                            
16. září 2011  proběhla II. etapa výstavby dětského hřiště ( spočívající v dodávce
a montáží 2 hracích prvků:  dětského kolotoče a pískoviště 3 x 3m s plachtou),
která je hrazena z finančních prostředků od l5  sponzorů, kteří odeslali fin. příspěvky 
dle uzavřené smlouvy  s Magistrátem města Přerova na jeho účet.
P. Ing. Čermák projevil zájem o poskytnutí bližší písemné informace, týkající se
výstavby dětského hřiště v Penčicích – zajistí předsedkyně OV.                      
Členové OV věří, že k oficielnímu otevření dětského hřiště, které budou spravovat
po předání  městem Technické služby Přerov,  snad už dojde v nejbližších dnech.

2. Členové OV byli informováni o jednání  s p. Ing. Simonem (TS Přerov) a p. 
Holasem (odb.maj.) ve věci možnosti instalace  vánočních ozdob na sloupy veř. 
osvětlení na  hlavních komunikacích v Penčicích. Dle vyjádření p. Holase, který
náš požadavek projednával s Techn.službami,  nemají údajně TS  vánoční prvky
( nahrazené novým nákupem pro výzdobu  Přerova) v takovém technickém stavu, 
aby odpovídaly bezpečnostním předpisům.

3. Byla projednána záležitost  možnosti dovozu a umístění prodejního stánku, o který  
OV požádal  odbor majetku.
OV  ve spolupráci  s členy SDH Penčice vytypoval  prostor pro umístění stánku.
Je nutné, aby hasiči na uvedeném prostoru zajistili  uložení  bet.překladů, na které
bude stánek postaven.  Přepravu do Penčic musí zajistit OV. Pí. Cigánková  uvedla 
(za SDH), že náklady za přepravu stánku z Přerova do Penčic  nebudou přepravcem 
účtovány.

4. Údržba zeleně v místní části Penčice je  předmětem soustavné kritiky občanů.
Mapy pozemků, na nichž má být prováděno sečení, byly přislíbeny ředitelem
TS Přerov p. Ing. Koněvalíkem počátkem května.  Dnešního dne  byly pro potřebu 
os. výboru předány 2 mapy -  zakreslení sečených ploch je velmi titěrné, není jasné 
jak široké pruhy zeleně kolem některých komunikací mají být sečeny, některé menší
plochy dosud sečené nejsou vyznačeny vůbec atd.  Není  stanoven počet sečí  atd. 
Osadní výbor trvá na tom, aby zeleň v areálu kolem budovy Magistrátu, Rohová l
a kolem plotu zvenčí byla sečena jednou firmou a to TS Přerov. Prozatím to provádí
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2 firmy!! Požadavek bude opětovně uplatněn u pí. Kameníčkové a pí.Doupalové.
                                                 

5. OV  zajistil v neděli ll. 9. 2Oll od l5,OO hod.  pod kaštanem v Penčičkách akci pro 
děti  „ Loučení s prázdninami“.

6. Předsedkyně komise informovala přítomné o zajištění  akce pro seniory.
Tradiční, již  VIII. setkání penčických seniorů, se uskuteční v sobotu l5.lO.2Oll.

7. Členové OV byli informováni  o jednání, které se uskutečnilo l3.9.2Oll
v Penčicích za účasti Ing. Čajky,  p. Sadílka a Kutálka ve věci  vodárenských
záležitostí. 

      
8. Byly projednány připomínky občanů ( z lokality Penčičky ), které se týkaly

nedořešení otázky  placení stočného  u některých občanů, kteří odebírají
vodu z vlastních studní.

9. Členové OV byli seznámeni s obsahem  zaslaných rozborů příjmů a výdajů.
Tento materiál zasílá e-mailem  os.výboru odbor ekonomiky – materiál nemá
potřebnou vypovídací  funkci.

      1O.   Členové OV byli seznámeni  s tím, že na základě stížnosti  p. P.Š.,
               byla provedena oprava 2  odvodňovacích šachet. Z toho jedné -

poškozené (před  domem P.Š.) a druhé , částečně zasypané naproti (v blízkosti
býv.farské stodoly).  Provedení opravy šachet by mělo zabránit soustavnému
zatékání vody do sklepa p. Š.

10. Členové OV oprávněně kritizují, že  plánované akce  ( např. oprava staré kanalizace
v Penčičkách,  chodník na ul. Tršická aj.) se  soustavně odsouvají nebo provedení
se zajišťuje  až  v podzimních měsících.  V dubnu t.r. OV požádal, aby nečerpaný
limit  lOO tis.  – určený na opravu podlahy  HZ, byl  pro naši MČ použit  na
jinou akci -  záležitost  nebyla  dosud  řešena.
Členové OV konstatují, že  v Penčicích je potřeba provést  opravu chodníků
formou předláždění, což by  mohlo být finančně kryto ze schválených  finančních
limitů na  akce, které  si vyžádaly nižší náklady nebo nebyly čerpány vůbec.

Zapsala: L. Štefanová      

  

        
         

  




