
                                                                    Zápis č. 38/2014

ze  schůze  osadního  výboru  místní části Přerov  -  Penčice,    konané dne 29.7.2014

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

                                   Miloslav Šváček,  Ludmila Štefanová

Host:  Milan Volčík – zástupce  SDH  Penčice

Byly projednány následující body:

1. Členové osadního výboru byli informováni, že byla ukončena  zakázka  „Rekonstrukce

chodníku na ul. Tršická“ – v délce 133 bm, na kterou bylo vydáno stavební povolení.  

Zakázka  v rozpočtové ceně 1,050 tis. Kč byla  vysoutěžena  za cenu cca 480 tis. Kč.  Osadní 

výbor nebyl nikým z M.m.Př. dopředu informován, že rozpočtová cena rekonstrukce 

chodníku se nevztahuje na celou délku chodníku, která představuje cca 200 bm, ale pouze na 

část  133 bm. Okamžitě po zjištění této skutečnosti a vzhledem ke značné úspoře fin. 

nákladů, kdy se podařilo vysoutěžit cenu zakázky ve výši  cca 46 % rozp. nákladů, bylo 

zahájeno jednání s příslušnými pracovníky  M.m.Př (konkrétně s p. Ing. Dostálem aj.) o 

dokončení rekonstrukce zbývající části chodníku na ul. Tršická v rozsahu cca 70 bm, která by 

byla financována  z úspory fin.prostředků a to jako zakázka menšího rozsahu do výše 5OO tis. 

Kč.

2. Členové komise byli informováni o tom, že byla provedena kontrola hřiště na malou 

kopanou. Hřiště dokončené v r. 2007 spravují  TS Přerov. 

Bylo zjištěno, že  navážka a úprava písku na hrací ploše( uplatněno ve 2.pol.2013) -  byla

provedena.

Oprava poškozeného pletiva v oplocení a oprava branek ( uplatněno v 03/2014) - opravy 

nebyly dosud provedeny – bude urgováno v TS Přerov.

Byla provedena kontrola buňky, která byla jako starší nakoupena odb.majetku pro fot.tým

hračů z Penčic. Buňku  t.č. používají  hráči týmu malé kopané DNĚPRO z Předmostí. 

Zjištěné závady budou projednány  s kapitánem tohoto týmu p. Vysloužilem.

Jednání  se zást. týmu DNĚPRO ohledně odstranění zjištěných závad a o event. dalším

užíváním penčického sportoviště se za OV zúčastní: M.Šváček, L.Štefanová + p. Volčík 

za SDH.

3. Členové  osadního výboru byli seznámeni s e-mailem sdružení KAPPA-Help Přerov ze dne

7.7.2014.

        3a. Členové os. výboru byli seznámeni s několika stížnostmi občanů Penčic ( pp.Ch.,V. )

              na nefunkčnost nového rozhlasu (špatná nebo  vůbec žádná hlasitost). Zástupce firmy, která

              rozhlas instalovala, se na požadavek OV dostavil do Penčic  a odstranil závadu, která spočívala  

              v nefunkčních bateriích, které byly umístěny v tzv. hnízdech na dvou stožárech.

4. P. V. za  členy SDH přislíbil spolupráci na akci pro děti na konci prázdnin  a dále pak

uvedl, že hasiči do doby konání této akce provedou dokončení očisty stánku a jeho nátěr.
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5. Členové os. výboru byli seznámeni s podnětem pí. S.B., která jménem

i  několika  dalších občanů požádala, aby na prostranství před vjezdem na most přes 

potok Olešnici ( na levé straně) – v blízkosti křižovatky ul. Tršické x ul.Ve svahu – bylo

vybudováno kontejnerové stanoviště  na odpad (PET lahve, papír, sklo).

Požadavek  byl  zaslán 1.7.2014 e-mailem k řešení  TS Přerov.

6. Členové os. výboru byli seznámeni s tím, že v poslední době je okolo jedoucími motoristy

ke kontejnerovému stání u býv. pošty často odkládána různá vyřazená elektronika a staré 

televizory i s odvoláním, že jim to bylo doporučeno TS Př., což se jistě nezakládá na pravdě.

Pokud je v blízkosti některý z občanů Penčic ( obvykle p. Ing. M.)okamžitě reaguje a 

nachytaný motorista si musí věci opět naložit a odvézt.  V krajním případě jsou o odvoz

např. televizorů požádány TS Přerov.

7. Členové os. výboru byli  informováni  o provedení  akce „Oprava kanalizační přípojky manž.

Ž., která se nachází před  Pohostinstvím v Penčičkách“,kterou  vyvolal Stav. úřad na

základě stížnosti p.Ž.  Opravu zajišťoval odb.majetku.

Na průjezdné místní komunikaci byl uloženy 2  panely, které mají zabránit tomu, aby  

motorová vozidla jezdící po této místní komunikaci neprobořila kanál. přípojku vedoucí z RD 

manž. Ž..

8. Členové os. výboru byli seznámeni  s obsahem e-mailů  od p. Ž. adresovaných

předsedkyni OV.

9. Členové  os.výboru byli informováni o podnětu p. J.D., který se týkal sečení zeleně

v okolí jeho RD. Podnět byl projednán s pí. Doupalovou a pí. Spurnou.

10. Členové os. výboru byli  seznámeni se sdělením  TS Přerov, které se týká oprav výtluků

na místních  komunikacích (ul. V Kótě, Na Vrchu, K lesu). Oprava MK  v ul.Rohová - u bytovky-

byla již provedena.

Zapsala: L. Štefanová


