
Zápis z 1. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 13.3.2019 

 

Místo jednání: Úřadovna  v objektu MMPr, Rohová ul. 1, Penčice 

Přítomni: Štefanová Ludmila     - předsedkyně 

 Mgr. Horáková Alena 

 Studenka Daniel  

 Šváček Miloslav 

 Volčík Milan 

Omluven:  

Hosté: G. P. 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Posouzení cen.nabídek - rekonstrukce chodníků 

3. Seznámení  se záměrem  majitelů RD na odkup části pozemku města 

4. Stanovisko MV  k e-mailu KP (blahopřání seniorům) 

5. Různé 

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 

Po přivítání členů MV na  tomto jednání předala předsedkyně jednotlivým členům jmenovací 

dekrety, kterými byli  s účinností od 1.3.2019 zvoleni do  výboru pro místní část Penčice. 

 

Bod 2 

Předsedkyně přítomné seznámila s cenovými nabídkami projektanta Ondřeje  Kuby, které 

souvisí s rekonstrukcí chodníků na ul. Tršická a ul. Lipňanská a místnímu výboru  je zaslal 

k posouzení p. Holas (MAJ).  Jednalo se o: cen. nabídku na technickou výpomoc a cen. 

nabídku na projekční práce  I. a II. etapy zmíněné rekonstrukce chodníků. Všichni členové 

souhlasí s obsahem  cen. nabídek.  

Bod 3 

Na jednání se dostavil občan Penčic p. G. P.  a přítomné členy MV seznámil se záměrem 

majitelů RD č. 15 a 15a  na ul. Tršická, kteří hodlají MMPr (odbor MAJ) požádat  o odprodej 

části pozemku p.č. 684/2 v k.ú. Penčičky, který se nachází v bezprostřední blízkosti jejich RD. 



Bod 4 

Předsedkyně seznámila přítomné s e-mailem pí.Vodákové (KP)ze dne 6.3.2019, který se týkal 

zapojení 2 členů MV do osobního blahopřání seniorům ve věku  80,85,90 a 95 let. Z diskuze  

k tomu e-mailu vyplynulo: 

-  v podmínkách MČ se osvědčil dosavadní způsob osob.blahopřání seniorům zajišťovaný  

dvojicí : pí.Zdenka Skácelová (za komisi pro obč.záležitosti předávala dárek města + dopis p. 

primátora) a  L.Štefanová (předsedkyně  předávala dárek  za MV Penčice).  Pí.Skácelová není 

členkou našeho MV a  tudíž dle poznámky v uvedeném e-mailu pí.Vodákové se nemůže do 

této činnosti zapojit. Zbývající 4 členové MV se do této aktivity nehodlají zapojit.  

-  členové v diskuzi poukázali na nesprávné rozhodnutí, že mezi seniory, kterým má být od 

letošního roku  blahopřáno postrádáme ty, kteří se dožívají věku 91 až 94 let a 96 až 99 let. Ti 

všichni patřili mezi oslavence, kterým se při dožití tohoto věku přálo. Je jich v každé MČ 

minimální počet a je to ostuda, že se na ně zapomíná. Předsedkyně s těmito poznatky 

seznámí přítomné na jednání Výboru pro MČ, které se uskuteční 14.3.2019. 

 

Bod 5 

- Členové byli informováni o následcích větrné smršti (v noci z 10.3. na 11.3.2019). 

- Předsedkyně požádala p. Studénku (vel. SDH) a p. Volčíka, aby hasiči věnovali maximální 

pozornost  kaštanu, který se nachází v bezprostřední  blízkosti stánku a rovněž i HZ ( aby 

nedošlo k ohrožení osob či majetku). 

-  Byl projednán harmonogram schůzí MV na 2/IV 2019:  24.4.2019,  22.5.2019 a  26.6.2019  

(vždy ve středu od 17,00 hod.) 

- Byly poskytnuty informace, které se týkaly přistavování VOK na komun. odpad , který  bude 

přistavován postupně na tři stanoviště  a VOK na BIO, který má stanoviště před prodejnou 

v Penčičkách. Občané byli na vývěsce a rozhlasem upozorněni, co je možné odkládat do VOK 

na BIO a v případě porušení těchto pravidel jsme byli Techn. službami upozorněni  i na 

skutečnost, že by tento VOK nebyl do MČ přistavován. 

-  Členové byli seznámeni s požadavkem pí. Doupalové (MAJ), který se týkal  připomínek 

k plánu sečení. 

-  Pí. Mgr. Horáková  informovala o stížnostech občanů, které se týkají  znečištěných 

chodníků a j. veřejného prostranství  psími exkrementy. Bylo doporučeno, aby MV požádal o 

instalaci košíků a zásobníků na sáčky. 

 -  Předsedkyně dále uvedla, že bylo e-mailem 27.11.2018 MV doručeno pí.Bc.Považanovou 

vyjádření KIDSOKu Olomouc (doplněné o komentář zástupce MMPr) k našim připomínkám k 

JŘ na příměstské lince 920513 ( od 12/2018 je změna čísla linky na 920510). MV má 

v současnosti již mandát se k tomuto materiálu vyjádřit, neboť máme oprávněné námitky. 

 



 

Bod 6  Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/1/2019 informovat  KP a Výbor pro MČ o stanovisku  
MV -  osobní blahopřání seniorům                                              

Z:předsedkyně 
T: 14.3.2019 

2/1/2019 předložit připomínky k plánu sečení (MAJ)                    Z: předsedkyně 
T: 22.3.2019 

3/1/2019 požádat o instalaci košíků na psí exkrementy a 
zásobníky na sáčky                                                        

Z: předsedkyně 
T: 14.3.2019 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/1/2019   

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/1/2019   

 

Bod 9  Závěr  

Předsedkyně poděkovala členům za účast  a  na závěr uvedla, že příští schůze se bude konat 

ve středu  24.4.2019. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil: Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


