
MV PENČICE

Zápis  č.  11/2015

ze schůze místního výboru v Penčicích, která se konala dne  9. prosince 2015 v kanceláři MV Penčice

Přítomni:      Ludmila Štefanová  - předsedkyně

Mgr. Alena Horáková

Miloslav Šváček

Omluveni:    Daniel Studénka  - rodinné důvody

Mgr. Kamil Šromota – služ. cesta  (mimo  Přerov)

Program jednání :

1. Úvod

2. Kontrola úkolů z minulé schůze

3. Sdělení  odboru majetku, týkající se kontroly studní v MČ

4. Informace o jednání  s občany, týkající se Smlouvy od DIK

5. Informace k objektu v MČ

6. Vánoční strom v Penčicích

7. Mikulášská besídka pro děti

8. Plán schůzí MV na 1. pololetí 2016

9. Žádosti a podněty směřované k MMPr

10. Závěr

Zápis z průběhu schůze:

1. Po přivítání přítomných členů předsedkyně informovala, že se omlouvají p. Daniel
Studénka a Mgr. Kamil Šromota.  Počet přítomných členů je nadpoloviční většina (3 z 5)
a tudíž je schůze usnášení schopná.

2. Všechny úkoly, které byly uloženy předsedkyni MV, byly splněny.
3. Přítomní byli informování o obsahu e-mailu, který  obdržel MV od pracovnice Odbor majetku 

-  pí. Študentové ve věci kontroly studní v naší MČ.
Předsedkyně k tomu uvádí, že osadní výbor se již dříve vyjadřoval k požadavkům Odb.
majetku, které se týkaly kontroly studní. Výsledek této dřívější kontroly studní nebyl  dosud  
v zaslaném materiálu promítnut (např. zjištění, že místo studně se nachází  na chodníku vpusť 
do kanalizace aj.) Nově se vyskytlo označení dvou studní – u kostela v Penčicích, ačkoli je zde 
historicky pouze jedna studna.  Podle vyžádané informace k tomuto případu, údajně je druhá 
studna uvedena na základě anonymu.
V této souvislosti MV žádá, aby byla odborem majetku provedena prověrka, jak byl vyřešen
podnět osadního výboru z 05/2013, který byl zaslán p. Holasovi a týkal se kontroly odpojení
event. černých odběratelů vody z tohoto vodního zdroje. O studnu u kostela se dlouhodobě 
stará p. K. na základě smlouvy s TS Přerov, který v té době na problémy osadní výbor 
upozornil. Ze studny u kostela byli před zavedením vody z VaKu   zásobováni  všichni majitelé 
RD v horní části Penčic  + hřbitov v Penčicích.
Odpovědným pracovníkům MMPr a TS Přerov ( p. Mgr. Vojtáškovi,  pí. Ing. Hubáčkové, pí. 
Študentové, p. Ing. Střelcovi) budou zaslány formou e-mailu  potřebné informace.
Kontrola studní bude dále probíhat.



4. 8.12.2015 se uskutečnilo v kanceláři MV, na základě požadavku  občanů Penčic, jednání
při kterém tito občané informovali o tom, že v souvislosti s připravovanou zakázkou
„Rekonstrukce komunikace Čekyně, Penčice, Tršice, Doloplazy“ obdrželi od DIK pro ně
naprosto neakceptovatelnou smlouvu na dočasný zábor jejich pozemků v souvislosti
s opravou mostu přes potok Olešnici. Bylo jim doporučeno, jak by měli nadále postupovat.

5. Předsedkyně informovala, že požádala pracovnici MMPr pí. Ing. Evu Pospíšilíkovou o sdělení
informací k objektu, v němž je v Penčicích provozován obchod se smíšeným zbožím.

6. Letošní vánoční strom daroval naší MČ p. Radek Pospíšilík.  Vánoční strom v Penčicích
instalovali na obvyklém místě u kapličky v Penčičkách hasiči. Pro naše spoluobčany pak 
v sobotu  28.11.2015 odpoledne hasiči zorganizovali strojení vánočního stromu, spojené
s prodejem svářáku a bramboráků. SDH Penčice patří dík za tuto „adventní akci“, kterou
uspořádali pro občany Penčic, kteří se v hojném počtu této společenské akce zúčastnili.

7. V sobotu 5.12.2015 se uskutečnila v Pohostinství v Penčičkách „Mikulášská besídka 
s nadílkou“. Místní ochotníci  zahráli (jako každý rok) pro děti pohádku. Letos to byla
pohádka „O šípkové Růžence“, která měla mezi dětmi, ale i mezi dospělými velký úspěch.

8. MV v Penčicích schválil plán schůzí na 1. pololetí r. 2016.

9. Žádosti a podněty směřované k MMPr:

Pořadí/ číslo jednání/rok Zadání úkolu Zodpovědnost, termín
plnění:

1/11/2015 Zajistit, aby byla  odborem majetku  (ve 
spolupráci s TS Přerov a VaKem  Přerov) 
dokončena  prověrka odpojení všech 
dřívějších  odběratelů vody (mimo 
hřbitov v Penčicích) ze studny u kostela
v Penčicích dle podnětu osadního 
výboru Penčicez 05/2013 a o výsledku 
informovat MV Penčice.

Z: Z. Vojtášek, H. 
Hubáčková?

T: 3.2.2016

10. Závěr

Penčice,  18. 12. 2015

Zapsala:  Ludmila Štefanová

Obdrží:   Kancelář primátora                                                                                               


