
Zápis z 32. jednání místní části místního výboru 

Popovice  ze dne  2.10.2018 

 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Röss   Vladimír   - předseda 

 Pavlištík  Vladimír 

 Ing. Tyksová Irena 

  Horký  Roman 

Omluven: Venský  Josef 

 

Program jednání:  

1.  Úvod 

2. Stanovisko MP Přerov – kamera dětské hřiště 

3. Informace z komise pro MČ 

4. Instalace nového houpadla na hřišti po odcizení 

5. Stavba pergoly  

6. Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 

 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1        Schůzi zahájil předseda a omluvil pana Venského. 

  

Bod 2       MP Přerov  zaslala nesouhlasné stanovisko s instalací kamery na dětském hřišti,   

                  aby se omezilo  ničení zařízení na dětském hřišti a v budoucnu i postavené   

                 pergoly. Výbor Místní části si tuto instalaci chce uhradit ze svých finančních  

                 prostředků v roce 2019.               

  

Bod 3      Byla podána informace z posledního zasedání výboru pro Místní části v souvislosti   

                 s ukončením volebního období. 



 Bod 4       V průběhu měsíce října bude instalováno nové houpadlo na dětském hřišti , 

                  které nahradí původní – odcizené. 

  

Bod 5        Pracovníkem Magistrátu panem Kašpárkem bylo přislíbeno, že  do 5.10.2018 

                   bude podána žádost o vypsání výběrového řízení na stavbu pergoly u hřiště 

                   v Popovicích. 

 

 Bod  6  Úkoly pro členy  místního  výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu (požadavku) 

 

Zodpovědnost  

Termín 

Plnění  

   J.Venský -  informace z komise pro MČ  T:průběžně 

    

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/28/2018 Vyčištění Vinarského potoka T:   trvá  ? 

2/29/2018 Výsadba zeleně u pomníku T: podzim 2018 

3/30/2018 U autobusové zastávky v Popovicích je 
ucpaná kanalizační vpusť, stejně i naproti 
mezi domy č.p.23 or.16 a č.p37or.18-není ani 
osazena mříží 

 
T: podzim 2018 

4/31/2018 Instalace kamery na dětském hřišti 
v Popovicích  z financí MČ  na rok 2019 

T:  1 .pol.2019 

 

 



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

    

 

Bod 8  

Schůzi ukončil předseda  Vladimír Röss   a poděkoval všem členům výboru za odvedenou 

práci v právě skončeném volebním období. 

 

Zapsal předseda  Röss  Vladimír 

Popovice 15.10.2018 


