
Zápis z 35. jednání Místního výboru místní části Penčice 
ze dne 24. 1. 2018 

 

Místo jednání: Úřadovna Penčice 

Přítomni: Ludmila Štefanová - předsedkyně 

 Mgr. Alena Horáková 

 Daniel Studénka 

 Mgr. Kamil Šromota 

 Miloslav Šváček  

 
 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Projekt – „kanalizace Penčice, Čekyně“ 

3. Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická 3 

4. Stanovisko k převodu pozemku p. č. 381 

5. Vypracování PD na rekonstrukce chodníku a místních komunikací  

6. Souhrn kulturně-společenských akcí v prosinci 2017 

7. Úkoly pro členy MV 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. 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. Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich 
angažovanost po dobu její nepřítomnosti z důvodu operace a následné rehabilitace. Na 
poslední schůzi MV se členové dohodli, že příští schůze bude až v 01/2018. 
 
Bod 2 
Na programu schůze byla diskuze k písemným materiálům, týkajícím se vyloučení MČ 
Penčice z projektu „ Kanalizace Čekyně + Penčice…“  z důvodů abnormálně vysokých nákladů 
na  realizaci tohoto projektu  v Penčicích  (písemná zpráva  ředitele VaKu p. Ing. Dundálka vč. 
ekonomického rozboru,  informací náměstka  primátora p. Pavla Košutka a j.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 O dané situaci byli občané Penčic informováni v místním rozhlase včetně upozornění, že jsou 
písemné materiály vyvěšeny ve vývěsní skřínce u bývalé pošty. Po zhruba dvouletém 
projednávání, kdy byla pro informovanost občanů Penčic uspořádána i veřejné schůze, (6. 
11. 2016), byly potřebné informace o kanalizaci průběžně získávány především z oddělení 
investic (převážně od p. Raby), až do konce měsíce října 2017 nepadla ani zmínka o možném 
vyloučení Penčic z tohoto projektu.  Členové MV žádají, aby za účelem seznámení občanů 
naší MČ s danou situací, byla uspořádána veřejná schůze, na které představitelé města 
zdůvodní své rozhodnutí o vyloučení Penčic z daného projektu. Penčice se tak stanou patrně 
jedinou místní částí Přerova, kde nebude vybudována kanalizace. Předsedkyně informovala, 
že žádost o uspořádání veřejné schůze k této problematice již dopředu projednala 
s náměstkem p. Pavlem Košutkem.   
 
Bod 3 
V průběhu měsíce prosince 2017 byla dokončena akce „Rekonstrukce chodníku na ul. Tršická  
- 3 „Dílo v rozpočtové ceně 743 tis. Kč bylo dle informací z oddělení investic, (Ing. Dostál) 
realizováno za 657 501,- Kč vč. DPH. 
 
Bod 4 
MV obdržel dne 9. 1. 2018 e-mail od pí Polákové (odboru správy majetku) s žádostí o 
vyjádření k nabídce p. JUDr. I. J. – vlastníka pozemku v k. ú. Penčičky na převod tohoto 
pozemku do majetku města. Z diskuze k tomuto bodu jednání vyplynul následující závěr: 
Místní výbor v Penčicích uvedený pozemek nepotřebuje, a tudíž doporučuje nabídku p. JUDr. 
I. J. odmítnout. Pro uvedené stanovisko hlasovali všichni členové MV v Penčicích. 
 
Bod 5 
Předsedkyně dále informovala, že v zápise z jednání Výboru pro MČ ze dne 18. 1. 2018 se 
uvádí, že byla projednávána možná finanční podpora MČ při pořizování projektové 
dokumentace na rekonstrukce chodníků a místních komunikací. Místní části mají neprodleně 
uplatnit své požadavky. 
Členové MV doporučují, aby MČ Penčice uplatnila požadavek na úhradu PD na: 

 rekonstrukci chodníku na ul. Lipňanská (vč. obrubníků)  - pozn.: rekonstrukce této 
komunikace by byla rovněž velmi potřebná, není však MK -  je ve správě SS Ol. kraje 

 rekonstrukci chodníku na ul. Tršická (včetně obrubníků) a to od křižovatky ul. Tršická 
x Lipňanská ke křižovatce ul. Tršická x Ke Koupališti)  

 rekonstrukci MK ul. U Potoka (v části od ul. Tršická k mostku přes potok Olešnici) a 

 rekonstrukci MK ul. Na Vrchu (v části před obchodem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O uvedeném požadavku MČ Penčice, bude informována kancelář primátora a předseda 
Výboru pro MČ p. Pospíšilík.  

 
 

Bod 6 
V prosinci 2017 se v Penčicích uskutečnilo několik úspěšných kulturně-společenských akcí: 

a) V sobotu 2. 12. 2017, členové SDH v Penčicích instalovali a nazdobili na obvyklém 
místě u kapličky v Penčičkách vánoční strom, který byl po setmění k radosti všech 
přítomných občanů rozsvícen. Pro dobrou pohodu hasiči zajistili i občerstvení -  
bramboráky, svařák, čaj apod. 

b) V sobotu 9. 12. 2017 se uskutečnila v Pohostinství v Penčičkách pro děti 
mikulášská besídka s nadílkou. Součástí příjemného odpoledne bylo i uvedení 
pohádky pro děti, (Čtyři roční období), kterou s velkým úspěchem předvedli 
místní amatérští herci. 

c) V sobotu 30. 12. 2017 Římskokatolická farnost ve spolupráci s MV uspořádali 
v kostele sv. Petra a Pavla v Penčicích „Vánoční koncert“ se sólisty P. Bohumilem 
Kundlem, (trubka) a PhDr. Ingrid Silnou (varhany), který se velmi vydařil. 

d) 31. 12. 2017 na Silvestra, nebyla porušena několikaletá tradice a občané Penčic, 
se sešli v hojném počtu na tradičním Silvestrovském svařáku v Penčičkách pod 
kaštanem. Vzájemně si popřáli zdraví a dobrou pohodu do dalšího roku. 
 

Bod 7 Úkoly pro členy MV 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/35/2018 -  

 
Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/35/2018 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/35/2018 -  

 
 
Bod 10 Závěr 

 
Penčice, 31. 1. 2018 
Zapsala:  Ludmila Štefanová 

 
Obdrží:  Kancelář primátora  


