
                                                                      Zápis  č.  32/2014

ze  schůze  osadního  výboru  místní  části  Přerov  -  Penčice , konané  dne  28. 1. 2014

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

                                         Miloslav  Šváček,  Ludmila  Štefanová

Byly projednány  následující body:

1. Členové OV byli seznámeni  s informacemi  Magistrátu m.Přerova, které se týkaly:

               -podmínek výběrového řízení pro poskytování  půjček z fondu bydlení

              -obecně závazných vyhlášek  ( které řeší  poplatky  za odpad, za psy, za použití veř. 

                 prostranství, ubyt. kapacity aj.)   Občané Penčic  byli  informováni rozhlasem

                 a materiály byly vyvěšeny ve   skřínkách  u býv. pošty.

2. 31. 12. 2013 odpoledne  uspořádal osadní výbor a SDH Penčice  na závěr  roku  na  

               prostranství pod kaštanem v Penčičkách  tradiční setkání  občanů  na akci „ Ochutnávka

               silvestrovského svařáku“.  Vzhledem k příznivému počasí  se akce vydařila

               a účast občanů  byla  dobrá.

3. Členové OV byli informování o  provedené opravě podlahy  v místnosti, kterou

               užívá   v budově Magistrátu m.Př.  Rohová 1  knihovna.

4. Členové OV byli seznámeni  s případem zahoření sazí v komíně občanky pí. M.

               D., ke kterému došlo 22. 1. 2014 asi ve 21,00 hod.

               Zahoření  nahlásil hasičům kolemjedoucí motorista.  Hasiči provedli  uhašení  

               zasypáním  haseb.materiálem.  K žádné škodě na majetku  jmenované občance

               nedošlo. Pí. D.  předložila  zprávu o revizi komína , provedenou v březnu 2013.

               Kauzu této naší občanky vzhledem k tomu, že  majitel  tohoto RD  p. M.  poté  odňal

               některé díly z kotle na pevná paliva,který je umístěn v bytě pí.D., řešil  p.Sekanina

               -Mě Policie Přerov.

               P. M. tímto zásahem znemožnil pí. D., aby nadále topila  v kotli na pevná 

               paliva a do místnosti jí přistavil jako náhradu 1 staré el.  těleso na vytápění bytu.

               Případem se nadále zabývá  příslušník Policie ČR p. František Ticháček.

5. Členové OV byli seznámeni  s řešením stížnosti  p. K. – jedná se

              o trvalé poškozování  jeho nemovitosti  povrchovými vodami  z přilehlé komunikace.

              Os.výbor  obdržel  kopii dopisu, kterým   Správa silnic Ol.kraje   informuje odbor

              majetku M.m.Př.  o způsobu odvedení povrchových vod ze silnice II/ul. Tršické

             před  RD p. K.

6. Předsedkyně OV informovala  o své účasti na výroční členské schůzi  SDH Penčice

              dne  11. 1. 2014.

              Dále pak  o návštěvách u našich seniorů u příležitosti jejich  narozenin:

              5.1.2014  se  dožila 94 let naše nejstarší občanka – pí. L.D., která 

              žije v Penčicích.  Poděkování  patří  i  rodině za péči, kterou nemocné mamince věnuje.

             15.1.2014 byla společně s pí.Skácelovou  navštívena  u příležitosti svých 85 narozenin

             pí. M.K..

             V Domově Alfr. Skeneho v Pavlovicích  byla  28. 1. 2014 navštívena paní J.

             V.  u příležitosti svých  87 narozenin.
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7. Členové  OV byli seznámeni s e-mailem  ze dne 6.1.2014  z odd. majetkoprávního

              odb. majetku (pí. Poláková) ve věci  žádosti  spoluvlastníků  rekr. chaty ev.č. 28 E

              na pozemcích p.č. 438 a 439 v k.ú. Penčičky o odprodej  obecního  pozemku

              p.č. 442 v k.ú. Penčičky (trvalý travní porost o výměře 88 m2) za účelem  rozšíření

              plochy pro rekreaci  u chaty.

             Osadní výbor v Penčicích  doporučuje  prokazatelně oslovit všechny okolní spoluvlastníky

             obecního pozemku p.č. 442 v k.ú. Penčičky s tím, že Magistrát města Přerova hodlá 

             uvedený pozemek  odprodat. Prodej uvedeného pozemku „vysoutěžit“ např.

             obálkovou metodou. Členové OV  chtějí být o postupu při prodeji  obecního pozemku

             informováni.

8. Členové OV byli seznámeni s žádostí  prac. TS Přerov, aby  si  osadní výbor  uskladnil

              odmontované vánoční  světelné ozdoby .  Bylo  uvedeno, že  rámy ozdob jsou

             z hliníkové oceli a tudíž jim nevadí uskladnění ve sklepním prostoru budovy Magistrátu

            v Rohové ul. 1, kam proniká určitá vlhkost  z podzemní nádrže.

Zapsala: L. Štefanová

       

   


