
                                                                    Zápis č.  33/2O14

ze  schůze  osadního  výboru  místní  části  Přerov   -   Penčice,  konané dne 25. 2. 2014

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

                                  Miloslav  Šváček,  Ludmila  Štefanová

Byly  projednány  následující  body:

1. V měsíci  lednu  t.r.  obdrželi občané naší MČ  faktury VaKu Přerov za vodné.

Na spodní části faktury byla informace pro odběratele o změně ceny za vodné  a stočné, 

platné od 1.1.2014 ( vodné 36,52 Kč/m3 a stočné 26,09 Kč/m3). Osadní výbor se obrátil

s dotazem na VaK Přerov ohledně ceny stočného, neboť v Penčicích není kanalizace a tudíž by 

měla být poskytnuta příslušná sleva.  VaK Přerov poté os. výbor informoval  o výši sazby

za stočné, v níž je  sleva poskytnuta.

Proč  informace o snížené sazbě za stočné ( pro občany všech místních částí kde není 

kanalizace ) není součástí faktury ?

2. Členové os. výboru byli seznámeni s informací odb. majetku ze dne 10.2.2014, která se

týká vydání stanoviska k územně technické studii záměru firmy ČEPS Invest, a.s. Praha 10.

Název záměru  „V 416 – modernizace na vyšší parametry“ a sice z rozvodny 400 kV Řeporyje

do rozvodny 400 kV Prosenice.

Předsedkyně os.výboru požádala p. Kašpárka, aby v případě, než bude vydáno stanovisko

Statutárního města Přerov v této záležitosti, byl problém prodiskutován  se členy os.výboru

Penčice a event. zainteresovými občany, kterých se problém může dotýkat.

3. Os.výbor obdržel informaci  z TS Přerov, dle které bude na hřbitově pokáceno 10 stromů.

Úklid větví z pokácených stromů  bude zajišťovat  firma p. Šuly z Hranic.  Vzniklé pařezy

budou následně pracovníky TS ofrézovány.

4. Členové os.výboru  se vyslovili   k odprodeji obecního pozemku p.č. 442 v k.ú. Penčičky.

Stanovisko OV  bude zasláno  pí. Polákové.

5. V sobotu 22.2.2014  uspořádal osadní výbor  ve spolupráci s maminkami a některými tatínky

v Pohostinství v Penčičkách pro děti  „ Dětský maškarní karneval“.   

Akce pro děti byla úspěšná.  Na programu byla řada vtipných soutěží pro děti, diskotéka

a na závěr pak vyhlášení nejlepších masek.    

Zapsala:   L. Štefanová


