
                                                                  Zápis  č. 31/2013

ze schůze osadního výboru místní části  Přerov  -  Penčice,  konané dne  18. 12. 2013

Přítomní členové OV:   Mgr  Alena  Horáková,  Mgr  Hana  Jurdová,  Mgr  Kamil  Šromota,

                                         Miloslav  Šváček,  Ludmila  Štefanová

Byly projednány následující body:

1. Členové OV byli seznámeni s tím, že  byl na odbor majetku předán podnět na prověření

               kvality poskytovaných služeb telef.  operátora ( Telefonica –O2).  Z podnětů  občanů

               bylo zjištěno, že špatný signál  je v části ul. Rohové, Na Vrchu a ul. Tršické.

2. Dne 28. 11. 2013 se uskutečnila ve spolupráci s Knihovnou v Penčicích v zasedací síni budovy    

               Magistrátu  m.Př.  v Rohové ul. 1  přednáška  pí. Ing. Heleny Patočkové na téma

               „Zámky na Loaře +  část jižní Francie“. I přes velmi nepříznivé počasí ( náledí) měla

               přednáška  dobrou účast našich občanů  a velmi se líbila.

3. V sobotu  7. 12. 2013 uspořádal  osadní výbor ve spolupráci s hasiči pro děti „Mikulášskou

               besídku s nadílkou“.  Maminky a tatínkové zahráli pro děti pohádku „Sněhurka  a  7 

               trpaslíků“,  která  měla velký úspěch.  Pro děti byl  připraven zajímavý program, který 

               ocenil zaplněný sál dětí i  dospělých. Na závěr  Mikuláš s doprovodem anděla a čertů

               předal  dětem nadílku.

4. V sobotu  30. 11. 2013 nainstalovali  členové Sboru dobrovolných hasičů v Penčicích

              na obvyklé místo u kapličky v Penčičkách vánoční strom . Odpoledne pak za účasti

              občanů  byl strom nazdoben  a následně rozsvícen.  Hasiči  pro účastníky

              zahájení adventu v Penčicích připravili  bramboráky  a svařák. Členům SBD je třeba

             za tuto iniciativu vyslovit poděkování. 

5. Členové OV schválili plán schůzí na 1. pololetí 2014.

6. V závěru měsíce listopadu namontovali  pracovníci TS Přerov, kteří mají  na starosti

               veřejné osvětlení,  5 světelných  vánočních  ozdob na sloupy veř.  osvětlení.

7. Dne  7. 12. 2013 byla provedena  u řady našich občanů revize komínů, která byla

               zprostředkována  osadním výborem.

8. Členové OV byli informováni  o  spolupráci s p. Sekaninou  -  Mě Policie Přerov -

               při řešení  některých situací v naší MČ  ( vztahy mezi občany, volně se  pohybující psi aj.)  

9. Členové OV byli seznámeni  s čerpáním  limitu na společenské a kulturní akce  v r.2013.

Zapsala:  L. Štefanová                 


