
is z 2. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 02.04.2019 

 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek – předseda 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský 

 Radek Tichý 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Vyřízené záležitosti a úkoly za období od 05.03.2019 

3. Informace ze schůze Výboru pro místní části 

4. Příprava Mezinárodního dne dětí 

5. Oprava a údržba vývěsek 

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  Přivítání, schválení programu jednání. 

Bod 2 a) Realizace výsadby u pomníku – jednáno s Ing. Haluzíkovou, TS města Přerova –    

                realizace proběhne v období do 05.04.2019. 

 b) Vyčištění Vinarského potoka – průběžně řešeno 

 c) Instalace kamery u dětského hřiště – instalace v součinnosti s Městskou policií by 

stála cca 100 – 120 tis. Kč (instalace a napojení na monitorovací systém), z jejich 

strany a strategie města se nejedná o objekt (veřejné místo), který by byl v popředí, 

co se týče ochrany bezpečnosti osob a majetku. Je třeba mít na paměti i předpisy, 

týkající se ochrany osobních údajů. V dané věci by byla potřeba konzultace s JUDr. 

Koníčkem u Ministerstva vnitra ČR, který má velké zkušenosti s prevencí kriminality a 

opatřeními v dané záležitosti, další informace je možno zjistit na stránkách Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. 

 Názor členů na instalaci kamery: nebude realizováno 

d) Paní D. – pomoc při realizaci připojení pozemku parc.č. 49/3, k.ú. Popovice u 

Přerova na stávající inženýrské sítě – 22.03.2019 odesláno e-mailem vyjádření – 

pomoc ze strany výboru m.č. Popovice není možná. 



 e) Ostatní: 

 - Průběžně jsou vyvěšovány do vývěsních skříněk informace pro občany. 

 - Na MMPr byly poslány podklady pro 2 členy na zajištění osobního blahopřání 

jubilantům v naší m.č. – Jiří Mašek, Vladimír Röss. 

 - Členové výboru m.č. Popovice byli seznámeni se „Zásadami činnosti místních výborů 

statutárního města Přerova – verze 2. 

 - Výběrové řízení na pergolu (Bc. Kalincová) - 15.04.2019 je prohlídka na místě 

samém, nabídky do 24.4.2019. 

 - Doklady k proplacení z jednotlivých akcí je nutné dávat v kratším časovém 

horizontu, aby bylo možno jejich proplacení vyřídit v jednom termínu. 

 - Harmonogram konání schůzí za 1. pololetí 2019 – 02.04., 30.04., 28.05., 25.06. – 

schváleno – čas konání: 18:30 hodin, místo: zasedací místnost m.č. Popovice a 

Předmostí 

Bod 3 Členové výboru byli seznámeni s důležitými informacemi ze zápisu z jednání 1. Schůze 

Výboru pro místní části. 

Bod 4 Příprava Mezinárodního dne dětí: 

- Předběžně byly rozděleny úkoly k zajištění zdárného průběhu „Dne dětí“.  

- Ještě zajistit:  

o TS města Přerova – údržba hřiště – pí. Kašíková – zajistí Mašek 

o Mobilní záchod TOIL – zajistí p.T. 

o Podat požadavek na TS města Přerova ohledně údržby ploch v Popovicích 

a posečení trávy Povodím Moravy, s.p. kolem Vinarského potoka–  zajistí 

J.Mašek 

o Dárky pro děti od Statutárního města Přerov (p. Daněk) a Městské policie 

(p. Komínek) – zajistí p.Mašek 

Bod 5 Oprava a údržba vývěsek – nutno provést údržbu 2 ks vývěsek pro m.č. Popovice – 

zajistí p.Mašek. 

Bod 6 Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

4/1/2019 
 
4/2/2019 

Údržba ploch v m.č. Popovice na dětský 
den 
Mobilní záchod TOIL 

Ing. Jiří Mašek – do 
01.06.2019 
Radek Tichý – na 
01.06.2019 

5/1/2019 Oprava 2 ks vývěsek m.č. Popovice Ing. Jiří Mašek – do 
07/2019 

 



Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:    Nejsou 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu:  Nejsou 

Bod 9  Závěr: Poděkování všem přítomným za aktivní účast na jednání. 

 

Zapsal:   Ing. Jiří Mašek 

      předseda 

    

 


