
Zápis z 5. jednání místního výboru místní části Popovice ze dne 25.06.2019 

 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek – předseda 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský 

 Radek Tichý 

Omluven:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Kontrola úkolů k datu 25.06.2019 

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

4. Vyčištění Vinarského potoka 

5. Plán dalších schůzí výboru m.č. (schůze předsedů je 18.07.2019)  

6. Různé 

7. Úkoly pro členy m.č. 

8. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastuputelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1  Přivítání, schválení programu jednání. 

Bod 2 a) Vyčištění Vinarského potoka – průběžně řešeno. 

 b) Oprava 2 ks vývěsek m.č. Popovice – splněno. 

 c) Ve věci možnosti přemístění zasedací místnosti m.č. Předmostí a m.č. Popovice do 

přízemí bylo jednáno s Ing. Tomášem Dostálem, členem rady města Přerova, který 

požádá jménem obou m.č. o realizaci (podá žádost) příslušné kompetentní orgány 

města Přerova a Magistrátu města Přerova.   

Bod 3 Na jednání Rady města Přerova byly dne 13.06.2019 schváleny nové podmínky 

k veřejné zakázce malého rozsahu, byly schváleni nový potencionální dodavatelé, 

kteří budou osloveni a byla ustanovena komise pro otevírání obálek.  

Bod 4 Ze strany Povodí Moravy, s.p. (Ing. Hadaš) je po prohlídce koryta vodního toku příslib, 

že bude vyčištění realizováno až v období vegetačního klidu, kdy bude možno, 

současně s čištěním koryta, kácet i náletové dřeviny v korytě vodního toku. 

 



Bod 5 Byl předložen plán schůzí výboru m.č. Popovice na II. pololetí r. 2019, který byl 

schválen v těchto termínech: 17.09.2019, 22.10.2019, 26.11.2019 a 17.12.2019, vždy 

od 18:30 hodin.  

Bod 6 Bez příspěvku 

Bod 7 Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

7/1/2019 
 
7/2/2019 
 
7/3/2019 
 
 

Zjistit situaci ohledně protihlukové stěny 
v rámci rekonstrukce dráhy kolem Popovic. 
Zajistit vyčištění dešťové vpusti v silnici u 
zastávky u odbočky na Vinary.  
Projednat umístění dalších 2ks vánočního 
osvětlení s TS města Přerova, Ing. Godou 

Ing. Jiří Mašek –  
07/2019 
07/2019 
 
07-09/2019 

 

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 17.09.2019 v 18:30 hodin. 

 

Zapsal:   Ing. Jiří Mašek 

      předseda 

    

 


