
                                                                       Zápis č. 2/2015

ze schůze místního výboru místní části  Přerov  -  Penčice, která se konala dne  17.2.2015

Přítomni:  Mgr. Hana Jurdová, Miloslav Šváček, Ludmila Štefanová

Omluveni:  Daniel Studénka – nemoc,  Mgr. Kamil Šromota – přednáška  mimo MČ

Byly projednány následující body:

1. Přítomným členům MV byly předány jmenovací dekrety.

2. Členům MV a Kanceláři primátora byl zaslán plán schůzí MV Penčice na 1.pololetí 2015.

3. Předsedkyně MV informovala  o průběhu a obsahu jednání předsedů MV, které se

uskutečnilo 9.2.2015 v zasedací síni Magistrátu m.Př., Smetanova ul.

4. Opětovně byla prodiskutována finanční situace naší MČ.  Členové MV navazují na debatu

kolem využití finančních prostředků v r. 2015, která proběhla na minulé schůzi MV.

V termínu do 20.2.2015 bude předložen návrh čerpání finančního rozpočtu na r. 2015

Mgr. Zdenku Vojtáškovi- ved. odboru správy majetku a služeb.

5. Členové MV byli seznámeni s informací personálního odd., která se týká změny doručování 

výplatních pásek členům MV. Výplatní pásky již nebudou doručovány poštou, ale e-mailem

pomocí nahlášeného PINU.

6. Přítomní byli seznámeni s grantovým programem.  Občané Penčic byli informováni 

rozhlasem. Písemný materiál byl zveřejněn ve vývěsní skřínce.

7. Předsedkyně MV podala informaci ohledně  průběhu 1.kola a 2.kola výdeje nádob na BIO 

odpad a kompostérů, které si občané objednali  v dotazníkové akci v 03/2014. 12.3.2014 bylo 

předáno pracovnici odb.majetku celkem  48 dotazníků, dle kterých si občané objednali  2 

typy kompostérů. Občané byli na výdej nádob na BIO odpad a kompostérů  několikrát před 

výdejem v obou kolech upozorněni v místním rozhlase.  Po informaci v místním rozhlase se 

přihlásilo ještě dalších 7 občanů, kteří měli zájem o dodání kompostérů a tyto jim byly  

Technickými službami Přerov vydány.

8. Členové MV byli informováni  o přijetí dalších kritických připomínek občanů, které se týkaly

slyšitelnosti rozhlasu  v některých lokalitách Penčic. O vzniklé situaci byl informován 

p.Kašpárek –odb. majetku. Dne 3.2. 2015 montéři z firmy, která prováděla instalaci rozhlasu,

provedli ( dle jejich vyjádření)  maximální nastavení hlasitosti rozhlasu. Provedli i kontrolu 

stožárů, kde bylo podezření , že jsou zde nefunkční baterie.

9. Předsedkyně dále uvedla, že provedla urgenci dodání 3 ks laviček, které byly v r. 2014

nabídnuty místním částem odborem majetku – ale do konce min. roku nebyly dodány.

10. P. Kašpárek z odb. majetku byl požádán o zprostředkování  opravy ulomené dopravní značky

před křižovatkou ul. Lipňanské x Tršické.

11. Členové MV byli dále seznámeni s informacemi pí. Spurné (TS Přerov), které se týkají  sečení

trávy v Penčicích.  Nutno dodat, že mapky, které byly MV doručeny jsou titěrné, nejsou 

patrná čísla pozemků. Část připomínek k sečení trávy byla pí. Doupalové (odb.m.)a pí.Spurné

zaslána již v říjnu 2014 s dotazem, zda k nim bude přihlédnuto v r. 2015 – odpověď jsme 

neobdrželi. Všechny připomínky k sečení byly tedy nyní shrnuty a materiál bude odeslán 

k posouzení oběma pracovnicím. Sečení trávy probíhá v 5 sečích a každá seč má v podstatě 

odlišnou skladbu pozemků. Z tohoto důvodu odmítáme provádět kontrolu sečení na úrovni 

MV. Rovněž nebývá zvykem,  abychom byli seznámeni s tím, zda všechny naše připomínky 
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budou akceptovány.

12. Členové MV byli seznámeni e-mailem  s materiálem, který se týká rekonstrukce silnice

II/436  ( páteřní komunikace Penčic - vedoucí z Čekyně do Tršic).Materiál byl zaslán MV 

Penčice Ing. Fr.Zlámalem (obd. rozvoje). MV  má předložit ke zmíněné rekonstrukci silnice  

své připomínky. Na schůzi  proběhla  diskuze k uvedenému materiálu.  Získané připomínky 

budou posouzeny, zpracovány a v termínu předloženy na odbor rozvoje.

13. V sobotu 14.2.2015 se  od 15,00 hod. uskutečnil v Pohostinství U kapličky  „Dětský

maškarní ples“,  který se velmi vydařil.

14. Předsedkyně  MV informovala o jednání s p. Sekaninou (Mě Policie Př.), který tlumočil

požadavek  občana Tršic, který má nemovitost v chatové oblasti k.ú. Penčice. 

Nemovitost je na rozhraní dvou katastrů: objekt na k.ú.Tršice, vjezd  k objektu na k.ú.

Penčice.  Občan požadoval, aby  místní komunikace ul. K lesu nebyla solena, ale pouze 

plužena. Záležitost byla projednána s p. Holasem (odb.maj.) s tím, že  MK bude i nadále

solena, neboť do chatové oblasti v zimním období dochází řada našich občanů, kteří

zde mají trvalý pobyt a v průběhu zimního období tam dále dochází i dojíždí i řada chatařů.

Údržbu komunikace( vzhledem ke sjednanému dodavateli služby) je možné zajišťovat  buď

solením  nebo plužením. Prvořadě musí být zajištěna bezpečnost chodců na místní komu-

nikaci ( hlavně v případě výskytu ledovky aj. druhů námrazy a sněhu).

15. Byla přijata stížnost občanů Penčic na chování  některých našich spoluobčanů, kteří

parkují se svými vozidly na chodnících. Předsedkyně MV požádá p. Sekaninu, aby při  svých

kontrolách Penčic se tomuto problému věnoval . V případě, že občané nebudou respektovat

jeho pokyny, je třeba , aby konal dle předpisů Mě Policie.

Zapsala: L.Štefanová

  

              


