
Zápis z 23. jednání místního výboru místní části Penčice 
ze dne 4. 1. 2017 

 

 

Místo konání: Kancelář MV v Penčicích  

Přítomni: Ludmila Štefanová  - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

  

Omluveni: Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček 

  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů z min. týdne 

3. Inventarizace DKP 

4. Výsadba 2ks lip 

5. Informace od pana S. 

6. Mikulášská besídka 

7. Setkání občanů Penčic při Silvestrovském svařáku 

8. Různé 

9. Úkoly pro členy MČ 

9. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

10. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

11. Závěr 
 

 

Zápis z průběhu schůze: 
 
Bod 1 Úvod 
 
Tato schůze MV byla svolána, po dohodě se všemi členy MV, v náhradním termínu za schůzi 
původně plánovanou na 14. 12. 2016. V tomto termínu se nemohla uskutečnit pro 
onemocnění předsedkyně MV. 
Po zahájení schůze sdělila předsedkyně důvody neúčasti 3 členů MV na této schůzi. Bylo 
konstatováno, že účast na schůzi je 40 % (2 z 5 členů MV) a tudíž není usnášení schopná. Má 
pouze informativní charakter – s obsahem schůze budou nepřítomní členové seznámeni 
dodatečně. 
 
Bod 2 Kontrola úkolů z min. schůzí: 
 
TS Přerov provedly po dohodě s odb. MAJ ostříhání větví stromů, které zasahovaly do profilu 
účelové komunikace na poz. p. č. 686 v k.ú. Penčičky.  



    - MV byl informován, že odbor MAJ má k dispozici 80 000,- Kč na opravu odvodnění odpadu 
studny u kostela v Penčicích – práce budou provedeny na jaře roku 2017 
 
Bod 3  
 
Dne 8. 12. 2016 byla provedena inventarizace  DKP  v hasičské zbrojnici a v budově MMPr 
v Rohové ul. č. 1. 
 
 
 
Bod 4  
 
Dne 15. 12. 2016 obdržela předsedkyně MV informaci, že v prostoru mezi studnou u kostela a 
restaurovanou sochou sv. Libora jsou vysazeny 2 lípy. Výsadba stromků nebyla dopředu 
konzultována s členy MV a stromky byly vysázeny na naprosto nevhodném místě.  Situace 
byla okamžitě řešena s pí Doupalovou, která byla požádána, aby nám k dané situaci podala 
vysvětlení. Pí Doupalová v e-mailu ze dne 16. 12. 2016 podala následující vysvětlení: Dřeviny 
byly v této lokalitě vysázeny na základě rozhodnutí ŽP za pokácené lípy u farní stodoly z r. 
2013. Na dřeviny je uzavřena smlouva o následné péči po dobu 5 let.  Pí Doupalová 
akceptovala naše vyjádření na nevhodnou výsadbu stromků v těsné blízkosti studny u kostela. 
Stromky byly následně přesazeny na vhodnější místo v Penčičkách na pozemek města. 
 
Bod 5 
 
MV obdržel dne 19. 12. 2016 e-mail od p. S., který se týkal možnosti uplatnění požadavku na 
opravy pro SDH Penčice. Po konzultaci s velitelem  SDH p. Studénkou byl p. S. zaslán 
požadavek na 20 l Primalexu a zhotovení žaluzie do okna HZ. Primalex na vymalování HZ byl 
zajištěn. MV trvá na tom, aby žaluzie do okna HZ. Byla zajištěna v roce 2017 -  úkol pro MAJ.   
 
Bod 6  
 
V sobotu 3.12.2016 se od 15 hod. uskutečnila v Pohostinství U kapličky v Penčičkách 
mikulášská besídka s nadílkou pro děti. Součástí besídky byla pohádka pro děti „Dlouhý, 
Široký a Krátkozraký“ v podání amaterských herců (maminek a členů SDH). Od 20 hod. večer 
se pak uskutečnila mikulášská veselice pro dospělé. Obě akce byly velmi úspěšné. 
 
Bod 7  
 
31. 12. 2016 se uskutečnilo na prostranství pod kaštanem v Penčičkách tradiční setkání 
občanů Penčic u silvestrovského svařáku. Poděkování patří hasičům a maminkám, kteří tuto 
akci připravili. 
 
 
Bod 8  
Různé: 
- plán schůzí MV Penčice na 1. pololetí 2017 (prostřednictvím e-mailů odsouhlasen všemi 
členy MV) – vždy ve středu od 17,00 hod. v kanceláři MV: 



25. 1. 2017, 22. 2. 2017, 29. 3. 2017, 26. 4. 2017, 31. 5. 2017, 28. 6. 2017 
        
Bod 9 Úkoly pro členy MČ 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín 

1/23/2017 -  

2/23/2017 -  

 
 
Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín 

1/23/2017 -  

2/23/2017 -  

 
 
Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok  

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín 

1/23/2017 -  

2/23/2017 -  

 
Bod 12 Závěr 
 
Penčice, 12. 1. 2017        
Zapsala:  Ludmila Štefanová 
 
Obdrží:  Kancelář primátora 


