
                                                           Zápis  č. 7/2015

ze  schůze  místního  výboru v Penčicích,  která se konala dne  14.  7. 2015

Přítomní:  Mgr  Alena  Horáková,  Daniel  Studénka,  Mgr  Kamil  Šromota,  Miloslav  Šváček,

                   Ludmila  Štefanová

Byly projednány následující body:

1. Přítomní byli seznámeni  s připomínkami, které má náš MV k zaslanému plánu zimní
údržby chodníků a MK na období  2015/2016. Odboru majetku je doporučeno, aby  
k připomínkování  v jednotlivých MČ byl zaslán vždy  plán zimní údržby z předchozí  zimní 
sezony,  dle kterého byla zimní údržba  realizována.

2. Členové MV obdrželi na vědomí e-mail  ze dne 8.7.2015, který  byl zaslán Ing.Novotné
za naši MČ  a týkal se projednávaného tématu na VPMČ -   „Cyklostezkám“.

3. Na žádost pí.Ing. Novotné, byl pro jednání  nejbližšího VPMČ  odeslán dne 8.7.2015 e-mail,
který obsahoval  investiční priority naší MČ.

4. V další části schůze proběhla debata k tématu,  o kterém nás informoval  zastupitel 
p.Pospíšilík při jeho návštěvě  na jednání našeho MV dne 26.5.2015. Jedná se o aktuelní 
problém současnosti – tj. zvýšení  péče o vodní toky a rybníčky  v našem okolí.
Tento problém  lze v budoucnu, dle p. Pospíšilíka, řešit i v rámci dotačních titulů.
V našem případě se jedná především o rybníček v blízkosti potoka Olešnice, který se nachází 
na pozemku p.č. 302 v k.ú. Penčice, který je ale vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Rybníček  je v současném stavu totálně zarostlý, v podstatě bez  vody -
několik desítek let neudržovaný.
Dle informace člena MV p. Studénky má o zmíněný rybníček  zájem místní podnikatel  p. Z.S.
se svými syny L.  a   M.   s tím, že jej hodlají odkoupit a revitalizovat, vč. jeho okolí. Všichni 
členové komise dospěli k názoru, že MV bude do budoucna preferovat stanovisko, aby se 
rybníček dostal do vlastnictví soukromé osoby, u níž je předpoklad, že  o něj bude trvale 
řádně pečovat . 
Pokud by byl rybníček revitalizován v budoucnosti v rámci některého dotačního titulu, 
předpokládá se, že  po několika málo letech bude třeba, aby se o jeho další péči vč. jeho 
okolí, starali především  občané naší MČ.  Bohužel  v Penčicích zanikly všechny zájmové 
společenské organizace   ( zahrádkáři, rybáři aj. ), které se dříve podobným aktivitám 
věnovaly. V Penčicích pracuje vzorně  pouze SDH , který má však v podstatě jinou náplň své 
činnosti. Předsedkyně MV prověří , zda rodina  p.S.   má skutečný zájem o rybníček a jaké 
jsou jejich představy.

5. Všichni členové  MV souhlasí s odmítnutím žádosti odboru majetku, aby z vlastních fin.
prostředků naší MČ bylo profinancováno  provizorní oplocení aj. práce na jezu na potoce 
Olešnice.

6. Byl projednán požadavek ředitele Knihovny v Přerově, doručený MV prostřednictvím 
pracovnice odb.majetku, který se týkal urgence instalace osvětlení vchodu do Knihovny 
v Penčicích, Rohová ul. č.1. Všichni členové MV souhlasí s tím, aby  bylo pracovnici 
odb.majetku pí. Kameníčkové zasláno následující stanovisko MV k požadavku p.ředitele 
Knihovny  v Přerově: Na stožáru s el.osvětlením, který je umístěn u branky do areálu 
v Rohové ul.č. 1 je nyní umístěna lampa, která zvýšila intenzitu osvětlení a to především 
směrem ke vchodu do knihovny. Osvětlení chodníku od branky až ke dveřím knihovny je nyní 
dostačující. MV nedoporučuje další instalaci osvětlení vchodu do Knihovny v Penčicích.

Zapsala: L. Štefanová


