
                                                          Zápis č. 10/2015

ze schůze místního výboru v Penčicích, která se konala  dne 11. 11. 2015 v kanceláři MV,

                                                          Rohová ul. č.1, Penčice

Přítomni:  Mgr. Alena Horáková, Daniel Studénka, Mgr. Kamil Šromota , Miloslav Šváček –
členové

                   Ludmila  Štefanová – předsedkyně

Byly projednány následující body:

1. 26. 10. 2015 proběhla pracovní schůzka  v kanceláři MV ohledně realizace zakázky 
„Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická“ a  pro potřebu MV  byl předán projekt.
Schůzky se zúčastnili  zástupci firmy SATES Morava, která bude zakázku provádět :
stavbyvedoucí  p. Ján Blažko a p. Marian Šimanský  - bezp. práce, za MMPr. p.Ing.Zdeněk
Dostál, za MV Penčice L. Štefanová.  Práce  započnou  ve 45. týdnu.
V této souvislosti byli členové MV informováni o tom, že  rozpočtová cena této zakázky
činila 489 880,- Kč.   MV v Penčicích  na své schůzi 28.4.2015 schválil  převod částky  
14 000,- Kč z vl. finančních prostředků („na hlavu“),což bylo doporučeno  p. Holasem, 
který byl na této schůzi přítomen,  na plné pokrytí rozpočtové  ceny tohoto díla.
Zakázka byla firmou SATES Morava vysoutěžena za 313 929,- Kč.  V konečném výsledku 
(dle Ing. Dostála)  lze počítat s minimální úsporou 160 000,- Kč.¨
Členové MV jednohlasně požadují, aby částka 14 000,- Kč byla vrácena  na účet vlastních
finančních prostředků („na hlavu“) naší MČ,  neboť ji lze hodnotit jako úsporu na této 
zakázce. MČ Penčice jako jedna z menších  částí Přerova  usilovně šetří své vlastní 
finanční prostředky již od r. 2014 na chodník  v délce 136 bm, na který máme stavební 
povolení z 04/2015. Ale pro  nedostatek  vl. fin. zdrojů je pro nás reálný, jako jediná 
akce, buď až v r. 2017 či v roce 2018. 

                 Předsedkyně bude písemně informovat  p. Mgr. Vojtáška.  Bude obsaženo v závěrečném
bodě zápisu  „Požadavky na MMPr.“

2. Členové  MV byli informováni  o sdělení TS Přerov , které se týká :
- Ukončení  přistavování VOK na BIO k 30.11.2015
- Ukončení svozu BIO odpadu  z našich domácností ( z hnědých  nádob) rovněž  k 30.11.2015
- Od 1.12.2015 bude prováděn  pravidelně každý týden v pátek  odvoz směsného KO
- V zimním období bude  proveden mimořádně  svoz  odpadu z BIO nádob a to:

v neděli 27.12.2015, v sobotu  30.1.2016 a v sobotu 27.2.2016
S těmito informacemi byli seznámeni občané Penčic v rozhl. relacích.

3.    Mgr. Vojtáškovi byl  zaslán  dne 29.9.15 e-mailem návrh rozpočtu  MČ Penčice na r. 2016.
V případě navýšení vlastních finančních zdrojů  - t.j. zvýšení částky  „na hlavu“ z 1000,- Kč
na 1 300,-- Kč / os.  všichni členové MV souhlasí, aby  o hodnotu navýšení byla zvýšena
položka na opravy a rekonstrukce. V našem případě, je to na budoucí akci „Rekonstrukce
chodníku na ul. Tršická – směrem k hydrantu na křižovatce ul.Tršická x Lipňanská.

4.      Dne 3.10.15 byl pí. Doupalové – odb.maj. zaslán e-mail s přílohou fotosnímku – pohled
na pozemek p.č. 303, k.ú. Penčice ( který je v majetku MMPr ), na kterém  je  torzo
přístřešku bezdomovce pana  S.K.
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5. 14.10.2015 byly zaslány formou e-mailu  pí.H.Hubáčkové –odb.majetku za naši
         MČ připomínky k „Městskému plánu zimní údržby místních komunikací na r.2016“, které 
         obsahují především:

- Není řešen příslib  odb.maj. (p.Holas) ze dne 26.5.15 občanům chatové oblasti 
v k.ú.Penčice, že od r. 2015 je komunikace (kolem chat – tj . nad rámec dosud 
prováděné údržby) zařazena v plánu zim.údržby ve III.pořadí důležitosti  a to pouze 
plužením bez  posypu.

- V ul. Na Vrchu je třeba prověřit uváděnou metráž . Počátek ul. Na Vrchu (  váže na 
cestu kolem zahrad směrem k budově MV v Penčicích )  směrem  s kopce má dvě 
vyústění na ul. Tršickou, součástí je i  objezd kolem kapličky.

- Vůbec není zahrnuta údržba MK ul. V Kótě.
- MV požaduje, aby do plánu zimní údržby byla zařazena i MK:

která vede pod chatami  v k.ú. Penčičky, neboť v několika chatách žijí občané, kteří 
zde mají trvalý pobyt a dále pak MK, která  je spojnicí mezi  ul. Tršickou a Lipňanskou 
(nad svahem ) – pod svahem je aut.čekárna   a j.

6. MV  obdržel přípis p.  Mičky, specialisty z firmy KIDSOK, která se týkala  žádosti pí. K.
z Újezdce pracující  v Penčicích, o uspíšení  odjezdu aut. spoje 316 linky 920004 
z Penčiček do Přerova z původního  odjezdu v 15,15 hod. na 15,00 hod.
p.Šváček  zjistil, že autobus z Přerova přijíždí do Penčiček ve  14,50 hod. Řidič autobusu 
bude mít po uspíšení odjezdu  10 min. přestávku na odpočinek. Tímto odpoledním 
spojem do  Přerova  odjíždí  minimum osob.  Bylo provedeno šetření  u firmy Martex , 
kde uvedená paní pracuje. Po zvážení všech  okolností MV v Penčicích doporučil firmě 
KIDSOK  změnu  odjezdu shora uvedeného aut. spoje  z Penčiček do Přerova   na 15,00 
hod.

7. Předsedkyně seznámila přítomné s e-mailem zaslaným pí. Ing.Novotné,  týkající se  
objektů, které vede v evidenci  MMPr.  Z elektronické pošty  pro potřebu zpracování  
objekty vyhledal p. Šváček. Závěr podrobné zprávy obsahoval, že objekty:  v Rohové ul. 
č. 1, HZ a kaplička jsou  majetkem potřebným.

8. Členové MV byli informováni, že dne 21.10.15  proběhla v HZ a objektu v Rohové ul. č. 1 
inventarizace DKP.

9. MV obdržel dne 2.11.15  informaci od p. Mir. Kašpárka – odb. majetku, že  vlastníkovi 
pozemku p.č. 708 k.ú. Penčičky – tj. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
odloučené pracoviště Olomouc –referát Přerov, byl zaslán podnět na vyčištění příkopy 
podél  silnice od Čekyně do Penčic, v němž uvádí, že  MV v Penčicích  opětovně požaduje 
ořezání náletů z prostoru kolem příkopy  podél silnice II/436. Odbor majetku uvedenou 
záležitost řešil se správcem  silnice, tj. SSOK středisko údržby jih, který  provedl čištění 
krajnice a ořezání větví zasahujících do jízdního profilu silnice. Dle tel. sdělení  22.10.15 
není SSOK  oprávněn ke kácení dřevin na pozemku p.č. 708, k.ú. Penčičky  aj.

10. MV obdržel  4.11.15  e-mail  od p. Miroslava Kubana – odb.maj,  že byla provedena 
prohlídka místa  pytlovaného odpadu v blízkosti chat. oblasti  Penčičky , které leží  
v blízkosti  hlavní komunikace  z Čekyně do Penčic, za účasti jednatele TS p. Ing. Střelce. 
Bylo dohodnuto, že stávající stanoviště bude vyčištěno, poté zrušeno a osazeno 
dodatkovou tabulkou „Zákaz skládky odpadu pod pokutou 50 000,- Kč“. Nové stanoviště 
bude posunuto o cca 100 bm do chatové oblasti, aby nebylo vidět z hlavní komunikace, 
Plocha stanoviště bude zpevněna a osazena 3 ks kontejnerů 1100 lt.

11. Byl projednán požadavek p. Rytíře- odb. maj., aby se členové MV vyjádřili k plynofikaci 
budovy  MMPr – objektu v Rohové ul. č. 1. Stanovisko , se kterým souhlasí všichni 
přítomní členové MV v Penčicích: stávající způsob vytápětní tohoto objektu  el. proudem 
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vyhovuje potřebám a způsobu využití objektu. Plynofikace se nedoporučuje.  O 
stanovisku MV bude p. Rytíř informován.

12. Pí. Marcela Poláková – odb. maj. požádala e-mailem ze dne 6.11.15 o stanovisko našeho 
MV  k žádosti pí. Mgr.  M.B., spoluvlastnici rekreační chaty na pozemku  p.č. 
v k.ú. Penčičky  a pozemku p.č. v k.ú. Penčičky o odprodej části pozemku  
p.č. v k.ú. Penčičky o rozloze  cca 300 m2, které je vedeno jako pastvina.  Na 
požadované části  pozemku p.č.   nejsou vedeny žádné inž. sítě a ani není  jako 
přístupová komunikace k jiným rekreačním objektům.  Požadovaný pozemek obklopuje
pozemek p.č. , na němž stojí rekreační objekt pí. Mgr. B.
Stanovisko :  MV v Penčicích nemá námitek proti prodeji  části pozemku  o rozloze
cca 300 m2  pí. Mgr. M.B.
Pí. Marcela Poláková bude o stanovisku MV informována.

13. Předsedkyně  informovala přítomné členy MV, že  k datu 15.11.15 budou předkládány
připomínky k sečení trávy v naší MČ v r. 2016. 
Zde je třeba poznamenat, že v připomínkách  pro r. 2015 bylo v několika e-mailech 
zdůrazněno, že pro r. 2015 požadujeme zvýšení počtu sečí ze 3 na 5 u  pozemku 
p.č. 339 – a to spodní části tohoto svahu, který se rozkládá kolem dlouhého chodníku,
který vede  k aut. čekárně  a dále pak zvýšení počtu sečí ze 3 na 5 pozemku  kolem 
pomníku padlých v 1. sv. válce.  Odpovědi, zda byly tyto připomínky v roce 2015  
akceptovány, jsme neobdrželi. Vzhledem k atypickým klimatickým podmínkám  nevíme,
zda tyto pozemky  byly 5 x sečeny  a jsou tak obsaženy  již v plánu pro r. 2016.
P. Šváček  navrhuje, aby do připomínek byl uvedeno, že  po zhotovení chodníku na ul.
Tršická  na podzim r. 2014, přestaly TS síct malý břížek  před domem pí. D., na ul. Tršická 
( vedle pumpy), který se dosud pravidelně sekl. Podnět bude zahrnut do
připomínek, které budou v termínu zaslány pí. Doupalové – odb.majetku.

14. V sobotu 17.10.2015 se od 14,00 hod. v Pohostinství v Penčičkách uskutečnilo tradiční
XII.  přátelské setkání penčických seniorů,  s hudbou, zajímavým programem, 
občerstvením a velkou účastí  seniorů, kteří do posledního místa zaplnili sál. Pozváno 
bylo 93 seniorů, včetně těch, kteří žijí v DsPS,  v Domově Alfr.Skeneho v Pavlovicích  a 
v Přerově. Řada seniorů se pro svůj  špatný zdrav. stav  tohoto setkání  nezúčastnila. 
Jako host se této společenské akce v naší MČ zúčastnil p. primátor  Mgr. Vl. Puchalský.

15. U příležitosti 28. října  byl u pomníku padlých v 1. sv. válce  položen za MV věneček.
16. Ve čtvrtek 22.10.2015 uspořádal MV společně s Knihovnou v Penčicích  v zasedací síni

budovy Magistrátu v Rohové ul. č. 1 zajímavou přednášku pí. Věry Polidorové na téma
„ Severní Amerika“.

17. V pátek 6.11.2015 se v Penčicích uskutečnil lampionový průvod, který  byl zakončen
v Pohostinství v Penčičkách, kde bylo dětem poskytnuto občerstvení.

18. Přítomní členové MV byli seznámeni s podněty pro zápis do Kroniky města Přerova za r. 
2014.

19. Předsedkyně informovala o návštěvách u našich seniorů ( např. v Domově Alfr.Skeneho
v Pavlovicích u pí. J.V.,  společně s pí.S.  u pí. L.Š.
u příležitosti jejích 90. narozenin).

20. Člen Výboru pro místní části  p. Miloslav Šváček požádal  o uvolnění z této funkce  vč. 
důvodů,  pro které hodlá svou činnost ve VMČ ukončit. MV v Penčicích souhlasí  
s uvolněním p. Šváčka  z VMČ k datu  31. 12. 2015.

21. Členové MV v Penčicích  navrhují, aby naším zástupcem ve VMČ s účinností od 1.1.2016
byl p. Mgr. Kamil Šromota. Jmenovaný s návrhem souhlasí.
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Žádosti a podněty směrované k Magistrátu m. Přerova

                                                          
Pořadí/číslo                 Zadání úkolu                                                                              Zodpovědnost
Jednání MV/rok                                                                                                               Termín

1/10/2015           Zajistit vrácení částky  14 000,- Kč  na účet  vlastních                Mgr.Vojtášek
                              fin. prostředků  ( na „hlavu“), které byly   MV v Penčicích        30.11.2015
                              (na podnět p. Holase)  převedeny  ve prospěch zakázky
                              „Rekonstrukce chodníku  na ul. Tršická v délce 72 bm“
                               a to do výše chybějící zdrojů rozpočtové ceny této zakázky.
                              Zakázka  byla vysoutěžena firmou SATES Morava s 

                               úsporou minim. 160 000,- Kč.  Práce na chodníku jsou ukončeny.
            
              2/10/2015             Uvolnění p. Miloslava Šváčka  z Výboru pro místní části           Ing. Novotná +
                                               k datu 31.12.2015.                                                                           předseda VMČ

              3/10/2015             Jmenování  nového zástupce za MČ Penčice                                Ing. Novotná +
                                              p. Ing.  Kamila Šromotu do VMČ s účinností  od 1.1.2016.         předseda VMČ

V Penčicích  19.11.2015
Zapsala: Ludmila  Štefanová 
vč.provedení kontroly


