
                                                                    Zápis  č. 36/2014

ze  schůze  osadního  výboru místní části  Přerov  -  Penčice,  konané  dne  27. 5. 2014

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

                                  Miloslav  Šváček,  Ludmila  Štefanová

Byly projednány následující body:

1. 7.5.2014 se uskutečnilo pracovní  jednání  hodnotící  komise nabídek na realizaci

zakázky „Rekonstrukce chodníku  Penčice, ul. Tršická“. Byla vybrána nabídka firmy

Sates Morava,  spol.s r.o., Val. Meziříčí.  V hodnotící komisi os. výbor Penčice zastupoval

p. Šváček, který přítomné informoval  o průběhu jednání.

Os.výboru byl doručen souhlas s přechodnou úpravou provozu a zvláštním užíváním

komunikace (přípis ze dne 14.5.2014), dle kterého  bude přechodná úprava provozu na

pozemní komunikaci – silnici II/436 ul. Tršická v době od 26.5. do 15.7.2014 – tj. po

dobu prováděné rekonstrukce chodníku. Občané  budou na tuto skutečnost upozorněni

v místním rozhlase.

2. Na základě příkazu tajemníka Magistrátu m.Přerova jsou všichni uživatelé e-mailu

KERIO MMPr povinni neprodleně provést změnu hesla ( týká se i os.výboru Penčice).

3. Oprava „zděného domečku“ nad zařízením studny u kostela v Penčicích byla provedena.

Součástí opravy byla  i oprava dlažby, obrubníků aj.    

4. Vzhledem k proměnlivému počasí bylo rozhodnuto, že akce pro děti (uvažovaná kolem 

1.6.2014) se přesune do letních měsíců  a proběhne jako „rozloučení  s prázdninami“.

5. Členové os.výboru byli seznámeni  s dopisem  primátora Stat.m.Přerov  p. Ing. Lajtocha

(ze dne 27.3.2014), který byl zaslán hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Jiřímu Rozbořilovi.

V dopise  je předložen návrh na opravu 4  úseků krajských komunikací  II. a III. třídy, které 

jsou v Přerově a jeho místních částech a jsou v majetku Olomouckého kraje.

Primátor Ing. Lajtoch požádal  o zařazení  oprav těchto komunikací mezi priority Ol. kraje.

Členové os.výboru byli  dále seznámeni  s dopisem  náměstka hejtmana Ol.kraje  p. PhDr  

Aloise Mačáka ze dne 18.4.2014,  dle kterého nelze v nejbližší době  s navrhovanými 

opravami počítat.

6. V další části schůze byl projednán  e-mail Ing. Kamily Lesákové  z  odd. koncepce a rozvoje

města MMPr, který se týkal  Zásobníku projektových záměrů, které by mohly být realizovány

v rámci plnění Strategického plánu územního a ekonomického rozvoje Stat. města Přerova

v letech 2014 – 2020.

7. Os.výboru byla odb. majetku doručena kalkulace pro stanovení ceny vodného a stočného 

za kal.rok 2013. Zaslaná kalkulace nemá  ( pro některé souhrnné pojmy – např.ost.přímé

náklady aj.) pro laiky vypovídací schopnost.

8. Byly přijaty podněty z řad občanů, které se týkají: odstranění suchého smrku a ořezání větví  

(které leží na střeše )vedle stojícího smrku  za prodejnou  smíš.zboží v Penčičkách  - ul. Na 

Vrchu. Další podnět se týkal posouzení možnosti sesutí  svahu  v ul. U kostela -  nalevo od

schodů do kostela v Penčicích.  Podněty budou postoupeny k řešení na odb.majetku a TS 

Přerov.

Zapsala:  L. Štefanová


