
Zápis z 1. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 05.03.2019 

 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek – předseda 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský 

 Radek Tichý 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Příprava setkání k MDŽ  

3. Stavba pergoly 

4. Vinarský potok – odbahnění 

5. Výsadba zeleně - stromky  

6. Instalace kamery na dětském hřišti 

7. Úkoly pro členy MČ 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1  V rámci zahájení schůze přivítal předseda všechny členy místního výboru místní části 

Popovice, pogratuloval jim ke zvolení a popřál jim v nastávajícím volebním období 

hodně zdraví a pohody při řešení všech úkolů. 

Bod 2 Na jednání bylo konstatováno, že příprava je již v plném proudu, protože na přípravě 

pracují členové místního výboru již zvolení za minulé volební období, byly doladěny 

podrobnosti občerstvení, kulturního programu a všeho potřebného. Posezení se 

uskuteční dne 9.3.2019 od 15:00 hodin v zasedací místnosti v Předmostí (škola). 

Bod 3 Předseda informoval členy o stávající situaci na výběrové řízení, kdy pan Miroslav 

Kašpárek z Odboru správy majetku a služeb, Odd. správy ostatního majetku a 

komunálních služeb předal podklady k vyhlášení výběrového říze na zhotovitele 

stavby Bohdaně Kalincové, Bc. z Odboru řízení projektů a investic, Odd. řízení 

projektů, veřejných zakázek a dotací. Do výběrové komise byli navrženi pan Michal 

Zácha (zástupce paní Ing. Hana Mazochová) – náměstci primátora a dále pan Miroslav 

Kašpárek (zástupce pan Stanislav Jurečka) – pracovníci Odboru správy majetku a 

komunálních služeb a dále Ing. Jiří Mašek (zástupce pan Vladimír Röss) – členové 



místního výboru místní části Popovice. Tento návrh se bude projednávat a schvalovat 

dne 21.03.2019 na zasedání Rady města Přerova. 

Bod 4 Ve věci odbahnění Vinarského potoka bylo jednáno se zástupci Povodí Moravy, s.p. 

(správce Vinarského potoka a správce povodí) a je příslib, že v průběhu roku bude 

podána na příslušný vodoprávní úřad ze strany Povodí Moravy, s.p. žádost o 

udržovací práce dle ustanovení § 15a odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon, 

v platném znění) a odbahnění bude v tomto roce (2019) realizováno. 

Bod 5 Realizace výsadby stromků a dalších souvisejících prací kolem pomníku se stále nedaří 

realizovat. Návrh je schválen, u paní Svatavy Doupalové – MMPr, Odd. správy 

ostatního majetku a komunálních služeb bude realizace urgována.    

Bod 6 Instalace kamery na dětském hřišti – je nutné zjistit, za jakých podmínek je možno 

kameru instalovat. Kamera by byla instalována za účelem monitoringu území kolem 

hřiště z důvodu krádeží a poškozování vybavení hřiště. 

Bod 7  Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

4/1/2019 Realizace vyčištění  Ing. Jiří Mašek 
průběžně 

5/1/2019 Realizace výsadby u pomníku Ing. Jiří Mašek 
do konce 04/2019 

6/1/2016 Zjištění podmínek pro instalaci kamery Ing. Jiří Mašek 
do konce 06/2019 

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované na MMPr:    Nejsou 

Bod 9  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu:  Nejsou 

Bod 10  Závěr: Poděkování všem přítomným za aktivní účast na jednání. 

 

Zapsal:   Ing. Jiří Mašek 

      předseda 

    

 


