
Zápis z  8.  jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  30. 10. 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: - 

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Příděl fin.prostředků na rok 2020 

3. XVI. setkání penčických seniorů 

4. Informace Ing. Kočicové  o zrušení dvojího režimu 

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 na této schůzi bylo konstatováno, že schůze je usnášení schopná. 

Bod 2 

Předsedkyně seznámila přítomné s přídělem fin. prostředků na rok 2020 ( na hlavu).  Celkový 

objem FP bude rozdělen následovně:  na opravy a rekonstrukce            440,-  tis. Kč 

                                                                     na kulturu (max. 6 %)                     28,3  tis. Kč 

                                                                     spotř. materiálu                                4,3   tis. Kč 

                                                                     celkem                                            472,6   tis. Kč 

Bod 3 

V sobotu 19.10.2019 se uskutečnilo v Pohostinství U Kapličky v Penčičkách XVI. tradiční 

setkání penčických seniorů, které se koná pravidelně na podzim každého roku. Akce je mezi 



seniory velmi oblíbená. Plný sál seniorů mezi sebou přivítal  primátora města Přerova p. Ing. 

Petra Měřínského a zást. SDH Penčice. 

                                                                           

V průběhu odpoledne byli přítomní seznámeni  se vším, co se v naší MČ děje, co se podařilo 

realizovat a co nikoliv, v čem vidíme určité problémy. Z dotazů na p. primátora např. proč se 

ze skupiny seniorů, kterým MMPr věnuje u příležitosti živ. výročí dárek s blahopřáním  

vyloučila oproti minulým letům skupina seniorů ve věku 91-94 a 96-99 let aj. Za hudebního 

doprovodu p. Vičana a výborného občerstvení  se podařilo zorganizovat příjemné setkání 

s našimi seniory. 

 

Bod 4 

Předsedkyně seznámila přítomné s obsahem e-mailu pí. Ing. Kočicové ze dne 4.10.2019, 

který se týká (po všech našich stížnostech) zrušení  dvojího režimu v době školní výuky na 

příměstské aut. příměstské  lince 920510, která zajišťuje  dopravní obslužnost v naší MČ. 

 

Bod 5  Různé: 

-Byl prodebatován návrh, aby byl u vjezdu do Penčic instalován radar. Z diskuze vyplynulo, že 

při vjezdu do Penčic jsou sloupy el. vedení instalovány na levé straně komunikace a první 

sloup na pravé straně komunikace je až v blízkosti křižovatky ul.TršickáxNa Vrchu.  

Vybudování sloupu veř. osvětlení na pravé straně vozovky při vjezdu do Penčic je značně fin. 

náročné a tudíž se od návrhu instalace radaru upouští. 

- Členové byli seznámeni s obsahem stížnosti pí.Mgr Horákové, která byla postoupena 

k řešení na MAJ (p.Kašpárkovi). 

-Přítomní byli seznámeni s obsahem e-mailu pí. Šindlerové (MAJ) ze dne 24.9.2019, který se 

týká  žádosti GasNet s.r.o o vydání souhlasu  se stavbou a uzavření smlouvy o budoucí 

smlouvě a zřízení věcného břemene - služebnosti na poz. města  p.č.13 a p.č. 220 (oba v k.ú. 

Penčice) v rámci připravované přeložky plynovodu.  Předsedkyně k tomu dodává, že akce 

souvisí s rekonstrukcí páteřní komunikace  (ul. Tršické) vč. výstavby nového mostu přes 

potok Olešnici.  MV Penčice nemá námitky proti kladnému vyřízení této žádosti. Všichni 

přítomní vyslovili souhlas. 

- U příležitosti 28.října byl položen věneček k pomníku padlých v 1. sv. válce. 

- Dne 23.10.2019 byla navštívena u příležitosti svých 94.  narozenin nejstarší občanka Penčic 

pí. L. Š. 



Bod 6  Úkoly pro členy MV 

Úvodem k tomuto bodu předsedkyně informovala o splnění  úkolů  z min. zápisu. 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

                           

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

  
 

 

 

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

  
 
 

 

 

Bod 9  Závěr  

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

ve středu  27. 11. 2019. 

 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy: 


