
 

 

 

 

 
Zápis z 34. jednání místního výboru místní části Penčice 

ze dne 15. 11. 2017 

 
 

Místo jednání: Úřadovna Penčice 

Přítomni:  Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková  

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

Omluveni: Miloslav Šváček 

Hosté: - 

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Informace k rekonstrukci chodníku na ul. Tršická - 3 

3. Senior pas - informace 

4. Opravy místních komunikací 

5. Kronika města – podněty pro zápis za MČ Penčice 

6. Odprodej pozemku p. č. 147 v k. ú. Penčice 

7. Lampionový průvod v Penčicích 

8. Různé 

9. Úkoly pro členy MV 

10. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

11. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

12. Závěr 

 
 
Stručný zápis z jednání: 
 
Bod 1 Úvod 
 
Po přivítání členů MV na této schůzi bylo konstatováno, že účast na schůzi je 80 % -  schůze 
je usnášení schopná. Schůze byla svolána v dřívějším termínu z důvodu nástupu předsedkyně 
na operaci a následný rehabilitační pobyt v lázních. Po dobu její nepřítomnosti ji bude 
zastupovat p. Miloslav Šváček, s nímž byl zástup předem projednán a se zastupováním 
souhlasí. 
 
 
 
 



Bod 2 
3. 11. 2017 proběhlo v Penčicích za účasti stavbyvedoucího firmy Strabag, zástupců MMPr a 
MV Penčice pracovního jednání ohledně realizace zakázky „Rekonstrukce chodníku na ul. 
Tršická – 3“.  Na realizaci chodníků v Čekyni a Penčicích má firma Strabag 1 měsíc. Ve lhůtě 
10 dnů před započetím prací musí být na vhodných místech umístěny dopravní značky, které 
upozorní na budoucí práce v blízkosti komunikace. Práce na chodník v Penčicích započaly   
15. 11. 2017. 

 
 

Bod 3 
Předsedkyně informovala, že na XIV. tradičním setkání seniorů, které se uskutečnilo 14. 10. 
2017, informovala o možnosti pořízení Senior pasů pro občany starší 65 let. O postupu, jak si 
lze Senior pas pořídit, byli občané informováni i v rozhlase a ve vývěsní skřínce.   
 
 
Bod 4 
Členové MV byli seznámeni s informací pracovníka MAJ – p. Davida Holase: pro nedostatek 
finančních prostředků nebudou do konce r. 2017 prováděny žádné opravy MK.  
 
 
Bod 5 
Předsedkyně seznámila přítomné členy s písemným materiálem za naší MČ„ Podněty pro 
zápis do Kroniky města za rok 2016.“   

 
 

Bod 6 
V další části schůze byl projednán požadavek pí M. Polákové (MAJ) ze dne 1. 11. 2017 na 
vydání stanoviska MV k navrhovanému odprodeji pozemku p. č. 147 v k. ú. Penčice. Členové 
MV nemají námitky k navrhovanému řešením odprodeje pozemku p. č. 147 v k. ú. Penčice 
občanům Penčic pp. M.P.  a  Z.S. 
 
 
Bod 7 
Ve středu 1. 11. 2017 se uskutečnil lampionový průvod, který byl zakončen v Pohostinství 
v Penčičkách, kde bylo dětem podáno občerstvení. (čaj a kobližky). 
  

                                        

 

 

 

 

Bod 8 Různé 
 

- Předsedkyně informovala o žádosti studenta Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci  J.F. ohledně informací týkajících se chatových oblastí v naší 
MČ pro jeho diplomovou práci 

- Podnět p. Ing. F.B. na nefungující veřejný rozhlas na stožáru v ul. Dražka byl téhož dne 
předán k okamžitému řešení MAJ (p. Kašpárkovi)  



Bod 9 Úkoly pro členy MV 
 

Pořadí/ číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/34/2017 -  

2/34/2017 -  

 
 
Bod 10 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

 

Pořadí/ číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/34/2017 -  

2/34/2017 -  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bod 11 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

 

Pořadí/ číslo 
jednání/ rok 

Zadání úkolu, požadavku Termín plnění, 
zodpovědnost 

1/34/2017 -  

2/34/2017 -  

 



Bod 12 Závěr 
 

Penčice, 21. 11. 2017    
 
Zapsala:  Ludmila Štefanová 
 
Obdrží:  Kancelář primátora 
        

   

 


