
                                                                       Zápis  č. 37/2014

ze  schůze  osadního  výboru  místní  části  Přerov  -  Penčice,  konané  dne  24. 6. 2014

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

                                   Miloslav  Šváček,  Ludmila  Štefanová

Byly  projednány  následující  body:

1.   Členové osadního výboru byli informováni o nových poznatcích spojených

    s realizací zakázky „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická“. Ze zaměřovacích

   pracích na chodníku vyplynula skutečnost, že  zakázka  za  1,050 tis. Kč  ( s vysoutěženou

   cenou cca 48O tis. )  má stavební povolení  jen na část chodníku v délce  133 bm.

   Členové os. výboru  byli dosud přesvědčeni, že  zakázka  se týká celé trasy chodníku

  (  která je přibližně 2OO bm).  Doporučují: obrátit se na kompetentní pracovníky

  Magistrátu m.Př. s žádostí, aby  byla provedena takové opatření, aby do konce tohoto

  roku byl zbytek chodníku rekonstruován  v rámci  fin. úspory na této zakázce, která

  je vyšší než  55O tis. Kč.

Předsedkyně os.výboru informovala o pracovním jednání , které se týkalo harmonogramu 

stavby. Jednání se uskutečnilo v Penčicích za účasti majitele firmy SATES Morava, s.r.o. –

p.Slováka  a p. Ing. Zd. Dostála.

Práce na stavbě  započaly  16.6.2014, kdy  došlo k předání staveniště.

2. Členové os. výboru byli seznámeni  s požadavkem pí.  Kousalové  (odb.m.), která  žádá

informaci, zda četnost přistavení VOK v místní části  je dostačující nebo zda požadujeme

jejich navýšení. V tomto případě chce znát  do 3O.6.2014 nová stanoviště.

Z diskuze k tomuto tematu vyplynulo, že  stávající stanoviště VOK ( v Penčičkách u obchodu,

na stanovišti u býv. pošty a v ul. V Kótě) jsou dostačující.  Členové os.výboru žádají

odb.majetku , aby ve spolupráci s TS Přerov a po dohodě s chataři v k.ú. Penčičky, vyřešil  

event. možnost přistavení kontejneru v této oblasti – místo  stanoviště pytlovaného

kom. odpadu ve vzdálenosti  cca 100 m  od Penčic.

3. Členové os.výboru byli informováni o e-mailu pí. Považanové z MMPr., který se týkal přípravy 

nových jízdních řádů veřejné drážní osobní přepravy na období 2014/2015.

4. Byl schválen  plán schůzí os. výboru na období 2. pololetí 2014.

5. Členové os.výboru byli seznámeni se stížnostmi občanů na  poslech rozhlasu v Penčicích.

Jsou zjištěna místa, kde není rozhlas slyšet.  Firma, která prováděla montáž rozhlasu

byla požádána, aby zjištěné závady  odstranila.

6. Byl  prodiskutován návrh ing. arch. Horkého na instalaci tzv. „pirátských schůdků“ v blízkosti

pomníku padlých v 1.sv.válce (socha lva). 

Členové os.výboru  navrhovanou instalaci nedoporučují.

        Zapsala:  L. Štefanová


