
                                                              Zápis  č.  6/2015

ze  schůze  místního výboru  v Penčicích,  která  se  konala  dne  23. 6. 2015

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

Omluvena:  Mgr. Alena Horáková

Byly projednány následující body:

1. Členství v našem MV bylo ukončeno na vlastní žádost pí. Mgr Haně Jurdové, z důvodu střetu 
zájmů , neboť  od 1. 6. 2015 vstoupil v platnost zákon o státní službě.
Novou členkou místního výboru v Penčicích se od 1.6.2015 stává pí. Mgr.  Alena Horáková, 
která se ve volbách do MV v Penčicích  se ziskem hlasů od občanů Penčic  umístila na 6.místě.

2. Členové MV byli informováni  o tom, že TS Přerov od 1. 7. 2015 provádí redukci 
v přistavování VOK na BIO odpad.  VOK na BIO odpad bude nadále přistavován ve 14 denních
intervalech na stanovišti  v blízkosti  obchodu v Penčičkách.

3. Členové MV byli seznámeni  se skutečností, že pracovníci TS Přerov ani Magistrátu   
m.Přerova (odb.maj.) dosud nereagovali na naše připomínky, které byly vzneseny k sečení
trávy v Penčicích. Jedná se především  o zvýšení počtu sečí ze 3 na 5 ( např. kolem dlouhého
chodníku  u aut.čekárny v Penčicích a na břehu kolem památníku  obětem 1.svět.války atd.).

4. 23. 6. 2015 byl vznesen dotaz na odbor majetku ( pí. Doupalovou), zda bylo provedeno místní 
šetření , které se týká likvidace černé stavby na pozemku Magistrátu m.Přerova.  Bylo 
sděleno, že stavba nebyla nalezena. 
Členové MV k tomu uvádí, že černá stavba na pozemku stojí a patrně se jedná o pozemek 
p.č. 303, v k.ú. Penčice.

5. V další části schůze proběhla debata na téma  „výsadba ovocných stromů, alejí atd. v naší 
MČ“, ke kterému nás vyzval na poslední schůzi p. Radek Pospíšilík – předseda VPMČ.
Byly prodiskutovány některé náměty a bylo doporučeno zaměřit se ještě na další lokality 
Penčic. Je třeba zvážit, zda je účelné  sázet stromky tam, kde nikdo neseče trávu,  příkopy 
jsou celoročně zarostlé kopřivami  a nálety všeho druhu. Úkol zůstává ve sledování.
V Penčicích zanikly v posledních letech všechny zájmové spolky ( rybáři, zahrádkáři) – vesměs

pro  vysoký věk jejich členů a nezájem mladých o práci ve spolkové činnosti.
Jedinou zájmovou organizací je v Penčicích Sbor dobrovolných hasičů, který má však  jiné, ale
pro občany důležité priority.

6. Byla prodiskutována otázka investičních priorit v naší MČ. Jedná se o priority hrazené z našich 
vlastních fin. zdrojů :  od r. 2014 až do r. 2017 to je s ohledem na fin. možnosti jediná akce:  
„Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická od domu pí.K.,   směrem k hydrantu na křižovatce ul. 
Tršická x ul. Lipňanská.   Jedná se o chodník v délce 136,65 bm – v rozpoč. ceně
743 tis. Kč – provedení: zámková dlažba.
Priority hrazené z rozpočtu města Přerova  (i za použití dotačních titulů z různých zdrojů) :
kanalizace,  vybudování sociálního zařízení vč. WC  v objektu hasičské zbrojnice, oprava 
havarijního stavu  odp. nádrže , která je částečně situována pod budovou  Magistrátu 
m.Přerova – Rohová ul. č.1, Penčice,  oprava jezu na potoce Olešnice, který je v majetku 
m.Přerova,  revitalizace návsi před kostelem v Penčicích.

7. Na žádost MV byl e-mailem doručen z odb. majetku plán zimní údržby. K doručenému plánu
má  MV řadu připomínek:  především nevychází z posledně odsouhlaseného plánu  zimní 
údržby 2014/2015, není zde zakotven příslib odb.majetku  chatařům v k.ú. Penčice (viz řešení 
jejich žádosti 26.5.2015)  aj. Připomínky budou zaslány na odb. majetku.



8. Předsedkyně MV sdělila, že občanům, kteří mají trvalý pobyt v chatové oblasti k.ú. Penčice 
byl  na e-mail jejich mluvčí  Ing. M.N.   zaslán návrh na řešení jejich požadavků. Sdělení 
vychází z písemné informace , kterou MV  obdržel  od odboru  majetku , který řeší jejich 
žádost  ze dne 26.5.2015 (p.Holas).

9. Na závěr schůze  byla podána informace o přípravách na „penčické hody“, které se uskuteční 
poslední víkend v červnu  a jako obvykle je pořádá SDH Penčice. 

Zapsala: L. Štefanová


