
Zápis z 22. jednání Místního výboru místní části Penčice 

ze dne 30. 11. 2016 

 

Místo konání: Úřadovna Penčice 

Přítomni: Ludmila Štefanová – předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze 

3. Odtok vody od studny u kostela 

4. Veřejné projednávání - kanalizace v Penčicích  

5. Žádost Ing. Lesákové – požadavky na opravy a rekonstrukce 

6. Lampionový průvod v Penčicích 

7. Vánoční strom v Penčicích 

8. Návrh na rozdělení přídělu vlastních finančních prostředků na rok 2017 

9. Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická 3 

10. Hasičská zbrojnice v Penčicích   

11. Různé 

12. Úkoly pro členy MV 

13. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

14. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

15. Závěr 

 

Zápis z průběhu schůze: 

Bod 1 

Po přivítání členů MV na této schůzi bylo konstatováno, že účast na schůzi je stoprocentní. 
Schůze je usnášení schopná. 

Bod 2 

Kontrola úkolů z min. schůzí: na Odbor MAJ byla zaslána urgence na zprůjezdnění účelové 

komunikace p.č. 686 v k.ú. Penčičky 

 



Bod 3 

Odbor  MAJ řešil podnět p. J.Š., který se týká odtoku vody od studny u kostela. Bylo svoláno 
místní šetření na místě samém, které řešilo průsaky při odtékání vody ze studny a 
rozhodnuto, aby byla provedena zkouška, zda odpadní kanál od studny není ucpaný.         
Dne 3. 11. 2016 firma Haluzík krtkem zkoušela propustnost kanálu. Bylo zjištěno, že v určité 
části je kanál ucpaný.  Odbor MAJ zajistí fin. prostředky  na provedení výkopových prací a 
podle počasí rozhodne,  zda nebude vhodné práce provést  až v r. 2017. 

Bod 4  

V úterý 8. 11. 2016 se od 16 hod. uskutečnilo v Pohostinství U kapličky „Veřejné 
projednávání projektu napojení MČ Penčice na kanalizaci a ČOV“. O toto setkání 
s projektanty firmy PROJEKTY VODAM s.r.o. (ředitelem Ing. Matuškou a projektantkou 
kanalizace Ing. Kitzbergerovou) a zástupci  MMPr  byl mezi občany nebývalý zájem. 

Bod 5 

MV obdržel žádost pí. Ing. Lesákové o aktualizaci požadavků  na  opravy a rekonstrukce. Byl 
prodiskutován výčet akcí, které jsou na Oddělení koncepce a rozvoje města evidovány 
v současné době. Členové MV schvalují následující aktualizaci: MČ  šetří od r. 2014 své vl. fin. 
prostředky na „Rekonstrukci chodníku na ul. Tršická – 3“.V roce 2017 budeme mít  fin. zdroje 
ve výši rozpočtové ceny této rekonstrukce  a  tento chodník chceme v tomto roce  realizovat.  
Do budoucna budeme opět shromažďovat vl. fin. zdroje především na další opravy chodníků, 
které jsou  ve velmi špatném  stavu. Z akcí, které hodláme v naší MČ dále realizovat: 

- Vybudování soc. zařízení v hasičské zbrojnici (určeno především pro družstvo 
našich hasičů, kteří jsou zapojeni v rámci integrovaného systému) 

- Kanalizační  přípojka z tohoto soc. zař. do nově budované kanalizace v Penčicích 
- Kanalizace v Penčicích 
- Kanalizační přípojka z objektu v Rohové ul. 1 do nově budované kanalizace 
- Oprava havarijního stavu odp. nádrže, která je situována částečně pod budovou 

v Rohové ul. 1 
- Oprava zdevastovaného jezu na potoku Olešnice, který je v majetku města 

(hledat možnosti řešení především z vhodného dotačního titulu) 

S uvedenou aktualizací souhlasí všichni členové MV. 

Bod 6 

Dne 31. 10. 2016 se konal v Penčicích lampionový průvod. Dětem bylo po jeho ukončení 
podáno v Pohostinství U kapličky malé občerstvení. 

 

 

 



Bod 7 

Vánoční strom věnovala naším občanům již podruhé pí. prof. Doubravská. Hasiči provedli 
pokácení smrku na zahradě dárkyně, převoz na místo vyhrazené pro vánoční strom a jeho 
usazení. V sobotu 26. 11. 2016 od 15 hod. pak probíhalo zdobení vánočního stromu a po 
setmění jeho rozsvícení.  Tato společenská akce, kterou pořádají pro naše občany hasiči, 
měla příjemnou atmosféru. Pro dobrou náladu hasiči připravili svařák, čaj a chutné 
bramboráky. 

Bod 8 

MČ Penčice má pro rok 2017 k dispozici  celkem  365,3 tis. Kč vl. fin. prostředků, (281  osob 
přihlášených k trv. pobytu v Penčicích k 1.1.2016  x  1 300,- Kč/na hlavu). Účelové rozdělení 
fin. prostředků:  348,7 tis. opravy a rekonstrukce (investice) 

- 8,6 tis. Kultura 

- 8 tis. spotř. mat. a služ 

365,3 tis. celkem 

Všichni členové souhlasí s rozdělením vlastních finančních prostředků pro rok 2017. 

Bod 9 

MČ Penčice  shromažďuje od r. 2014 všechny vlastní finanční prostředky (na hlavu) na 
„Rekonstrukci  chodníku na ul. Tršická  - 3 část“  v délce 136,65 m, v rozpočtové hodnotě 743 
tis. Kč. V roce 2017 budeme mít k dispozici vlastní finanční zdroje ve výši rozp. ceny. Členové 
MV trvají na tom, aby uvedená rekonstrukce byla zařazena mezi akce, které budou v roce 
2017 vysoutěženy a realizovány. V souvislosti s tím, bude požádán Odbor MAJ o zajištění 
prodloužení platnosti stavebního povolení. 

Bod 10 

P. Studénka informoval přítomné, jaká je současná situace se zajišťováním popisného čísla 
pro objekt hasičské zbrojnice.  Členové  MV  žádají  zainteresované pracovníky odboru MAJ, 
aby  úkolu: zajistit  popisné číslo  pro objekt  hasičské zbrojnice věnovali maximální 
pozornost. Rovněž doporučují Odboru MAJ, zajistit vhodného projektanta, který by objekt 
prohlédl a navrhl v těsných podmínkách objektu vhodné řešení minimalistického soc. 
zařízení. 

Bod 11 

Členové MV byli  seznámeni s informací  pracovníka MAJ p. Steinera ohledně vyčištění 
nánosů  v potoku Olešnice s řešením stížnosti pí C.  na odstranění sloupu elektrické vedení, 
na němž byla umístěna lampa veřejné osvětlení. Přemístění veřejné osvětlení na nový sloup 
byl vyřešen s p. Němčákem. 

 



 

Bod 12 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 
jednání/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín, 
zodpovědnost 

1/22/2016 -  

 

Bod 13 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání/rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín, 
zodpovědnost 

1/22/2016 Provedení výkopových prací, (dle bodu 3 
zápisu) a po zjištění závady zajistit 
bezproblémový odtok 

 

2/22/2016 Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická – dle 
bodu 9 zápisu – zajistit prodloužení 
stavebního povolení a zařadit tuto 
rekonstrukci mezi akce, které budou v r. 
2017 vysoutěženy a realizovány 

 

3/22/2016 Zjistit popisné číslo pro objekt HZ 
v Penčicích, dle bodu 10, včetně pozvání 
projektanta na obhlídku objektu 

 

 

14 Závěr 

Penčice, 10. 12.2016 Zapsala: L. Štefanová 

Obdrží: Kancelář primátora 


