
Zápis z 10. jednání Místního výboru místní části Popovice ze dne 21.3.2016 

7. Úkoly pro členy osadního výboru

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu

10. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání:

Bod 1

Zástupci MČ Popovice  děkuji TsmPr za sponzorský dar, tento byl předmětem tomboly na 

oslavě MDŽ,  výherkyně ceny rády převzaly a slíbily, že doma rády předají svým manželům

Bod 2 

S jednatelem TsmPr ing. Střelcem bylo  projednáno a dohodnuto vysekání náletu na březích 

Vinarského potoka na jaře 2016.

Bod 3

Zástupci MČ byli vyzváni oznámit občanům Popovic možnost odkupu dřeva od TsmPřerova –

vysekané nálety. V případě zájmu bude dřevo nařezáno na kusy 1 m délky. Je možnost 

odkoupení tohoto dřeva po domluvě na TSm Přerov.

Místo konání: Úřadovna Předmostí

Přítomni: Vladimír Pavlištík – předseda – nemocen - omluven

Vladimír Röss

Roman Horký

Ing. Irena Tyksová

Josef Venský - omluven

Hosté: Strážník Mě Policie, okrsek Předmostí a Popovice  Mgr. René Kopl 

Program jednání:

1. Technické služby města Přerova s.r.o. - poděkování

2. Technické služby města Přerova s.r.o. – dohoda s jednatelem

3. Odkup dřeva

4. Pracovní setkání - pergola

5. Zhodnocení MDŽ

6. Blahopřání jubilantům



Bod 4

Podle nových informací, neprovádí vysekání náletů TSm Přerova, ale jiná firma, takže neplatí 

bod 3 . MV mč Popovice nebyl informován o této změně .

Bod 4

Projektant plánované pergoly u dětského hřiště v Popovicích se dne 7. března 2016 v 18 hod. 

sešel se zástupci výboru MČ. Bylo provedeno rozměření umístění, dohodnuty podrobnosti a 

dohoda o konzultaci  projektu v rozpracovanosti  k odsouhlasení.

Bod 5

Oslava Mezinárodního dne žen proběhla v sobotu 5. března 2016 ve 14 hodin v úřadovně 

v Předmostí.  Oslavy se zúčastnilo 52 osob, Z toho bylo 35 žen.  Oslavu zahájila působivou 

přednáškou s promítáním ing. Patočková.  Všem v průběhu 90 minut přiblížila krásy a život 

v Izraeli. Přednášku příjemně dobarvila osobními příběhy z pobytů a cest po této oblasti. 

Pozdravem jara ve formě kytiček potěšili zástupci výboru i starší občanky, které se nemohly 

besedy a oslavy na místě zúčastnit. Bylo to příjemné odpolední posezení s ukončením až ve 

večerních hodinách.

Bod 6

V měsíci březnu zástupci místního výboru předají dárek a poblahopřejí občanovi ke krásným 

96. narozeninám.

Bod 7 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,

Termín plnění

V uvedeném termínu, 

tedy do 30ti dnů se 

vyjádří:

1/11/2015 -

2/11/2015 -



Bod 8 Žádosti a podněty směrované na MMPr: 

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,

Termín plnění

V uvedeném termínu, 

tedy do 30ti dnů se 

vyjádří:

1/11/2015 -

2/11/2015 -

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ:

Pořadí/číslo jednání 

MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost,

Termín plnění

V uvedeném termínu, 

tedy do 30ti dnů se 

vyjádří:

1/11/2015 -

2/11/2015 -

Bod 10 Závěr

V Přerově dne  21.3.2016

Zapsala:. Irena Tyksová


