
                                                                     Zápis č.  1/2015

ze schůze místního výboru místní části  Přerov  -  Penčice, která se konala dne 23. 1. 2015

Přítomni:  Daniel Studénka,  Mgr. Kamil Šromota,  Miloslav Šváček,  Ludmila Štefanová

Omluvena:  Mgr. Hana Jurdová  ( v zaměstnání – Olomouc)

Byly projednány následující body:

1. První setkání  nově zvolených členů místního výboru v Penčicích ( po volbách do

místního výboru , které se uskutečnily 16.1.2015) je na popud  Kanceláře primátora Stat.

m.Přerov. Členové nově zvoleného  místního výboru ve složení:

Mgr.  Hana Jurdová,  Daniel Studénka, Mgr. Kamil Šromota, Miloslav Šváček a Ludmila

Štefanová  byli pozváni, aby prodiskutovali nominaci na předsedu MV a zástupce MV do

Výboru zastupitelstva pro místní části m. Přerova.

Přítomní členové MV navrhují na předsedu MV: Ludmilu Štefanovou a  zástupce do Výboru

zastupitelstva pro MČ : Miloslava Šváčka.

Omluvená členka MV pí. Mgr Hana Jurdová bude vyzvána, aby se k této nominaci vyjádřila.

2. V další části schůze byli členové informováni o tom, že od voleb do Zastupitelstva m.Př., které 

se uskutečnily v říjnu m.r. , se členové bývalého osadního výboru  každý měsíc  (až do konce

roku 2014) pravidelně měsíčně scházeli  dle schváleného plánu schůzí na 2.pololetí 2014

a společně  zajišťovali v naší místní části akce, které byly na toto období plánovány.

V Penčicích byly v této době realizovány následující akce:

25.10.2014 - XI. tradiční setkání penčických seniorů

5.11.2014   - lampionový průvod

6.11.2014  - přednáška Ing.H.Patočkové  „ O Sicilii“

29.11.2014 – stavění vánočního stromu v Penčicích , jeho výzdoba a rozsvícení- tradiční

                        akce hasičů pro občany naší MČ (zahájení adventu)

6.12.2014 – mikulášská besídka pro děti

31.12.2014 – tradiční setkání občanů Penčic v lokalitě pod kaštanem v Penčičkách -

                        silvestrovský svařák

3. Přítomní členové MV byli seznámeni  s investičními akcemi, které by měly být realizovány

v r. 2015.  Byl vysloven souhlas, aby fin. prostředky převedené z r. 2014 ( zbytek přídělu

550,- Kč/na  občana, který měl v Penčicích trvalý pobyt) a finanční prostředky z přídělu

na r. 2015 byly použity na rekonstrukci chodníku – Tršická 3 (tj. na trase od RD pí. Kopečné 

směrem  k hydrantu na křižovatce ul.TršickéxLipňanské).

4. L.Štefanová  uvedla, že se zúčastnila výborové schůze SDH  Penčice, která se konala 

11.1.2015 a  informovala naše hasiče  o aktuálním dění v MČ.

5. Bylo rozhodnuto, že i nadále budou probíhat schůze MV vždy v úterý od 17,00 hod. 

Zapsala: L. Štefanová

P.S.  Pí. Mgr. Hana Jurdová byla následně vyzvána, aby se vyjádřila k nominaci na předsedu

MV a zástupce MV do Výboru zastupitelstva .

Její  vyjádření :  souhlasí s nominacemi, jak  bylo v zápisu uvedeno.


