
Zápis z 4. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 28.05.2019 

 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek – předseda 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský - omluven 

 Radek Tichý 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů k datu 28.05.2019 

3. Informace ze zasedání 2. Schůze Výboru pro místní části 

4. Výběrové řízení – „Dřevěný přístřešek – pergola v Přerově X – 
Popovicích“ 

5. Sportovní den 01.06.2019 (sobota) – jeho příprava a realizace 

6. Různé 

7. Úkoly pro členy MČ 

8. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1  Přivítání, schválení programu jednání. 

Bod 2 a) Vyčištění Vinarského potoka – průběžně řešeno 

 b) Údržba ploch kolem dětského hřiště v m.č. Popovice k 01.06.2019 – splněno  

 f) Oprava 2 ks vývěsek m.č. Popovice – stále v řešení – údržbu a opravu si provedeme 

sami, materiál zaplatí Odbor správy majetku a komunálních služeb, Odd. správy 

ostatního majetku a komunálních služeb – domluveno s paní Michaelou Kašíkovou. 

Bod 3 Výbor byl seznámen s podstatnými informacemi.    

Bod 4 Výbor byl seznámen s novými podmínkami pro výběrové řízení, kdy podklady pro 

nové výběrové řízení budou podány ke schválení na zasedání rady dne 13.06.2019. 

Bod 5 Příprava „Sportovního dne“ pro děti je hotova, vše je zajištěno. 

Bod 6 a) Projednána situace ohledně kontroly dětského hřiště, kdy dochází k porušování 

podmínek užívání dětského hřiště uvedených na cedulce umístěné u vstupu. 

V případě zjištění opakovaného porušení podmínek bylo doporučeno volat dispečink 

Městské policie města Přerova. 



b) Veškeré podněty a připomínky občanů, případně dalších subjektů, je nutné 

přeposílat všem členům výboru m.č. 

Bod 7 Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

7/1/2019 
 
 

Projednání možnosti přemístění z 1. patra 
zasedací místnosti, vč. příslušenství, výboru 
m.č. Popovice a m.č. Předmostí do 
uvolněného přízemí po pravé straně budovy 
z důvodu lepší přístupnosti pro starší 
občany, případně zvážit další možnosti 
využití. Sepsat společnou žádost.   

Ing. Jiří Mašek –  
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. 

    Další výbor m.č. Popovice bude 25.06.2019 v 18:30 hodin. 

 

Zapsal:   Ing. Jiří Mašek 

      předseda 

    

 


