
Zápis z 11. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 18.02.2020 
 

Místo jednání: Předmostí - škola 

Přítomni: Ing. Jiří Mašek 

 Vladimír Röss 

 Vladimír Pavlištík 

 Josef Venský 

 Radek Tichý 

Popř. Omluven:  

Popř. Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod  

2. Kontrola úkolů k datu 18.02.2020 

3. Údržba chodníků v ul. Kovářská 

4. Montovaný sklad a zastřešení zpevněné plochy 

5. MDŽ 

6. Různé 

7. Úkoly pro členy MČ 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 Přivítání a schválení programu jednání. 

- Předseda přivítal všechny členy výboru m.č. Popovice. 

- Byl schválen navržený program jednání. 

Bod 2 a) Poslední úsek Vinarského potoka, který zbývá odbahnit na pozemku parc.č. 24/1 

(zahrada), k.ú. Popovice u Přerova, který je ve vlastnictví pana Z.O., bude odbahněn 

dle nového sdělení Povodí Moravy, s.p. – Ing. Hadaš až v měsíci 02-03/2020. 

S vlastníkem pozemku byly dohodnuty podmínky vjezdu na pozemek a vlastní 

realizace prací. 

 b) Možnost výměny nepropustného plného kanalizačního poklopu za dešťovou mříž 

veřejné komunikace u vjezdu do prodejního areálu dřeva Ing. B.Č. je stále v řešení 

MMPr, Odboru správy majetku a komunálních služeb, Oddělení dopravy      (p. Holas).   

 

Bod 3 Údržba chodníků v ul. Kovářská: Členové výboru se seznámili s položkovým 

rozpočtem na opravu chodníků v ul. Kovářská, který zpracoval p. Marek Bartoník, 

Technické služby Města Přerova, s.r.o. Položkový rozpočet v celkové výši                  



442 182,66 Kč byl členy výboru jednomyslně schválen a akce „Údržba chodníků v ul. 

Kovářská“ byla schválena. 

 V rámci jednání spojeného s místním šetřením dne 18.02.2020 bylo konstatováno a 

ze strany p. Bartoníka přislíbeno, že provede průzkum u správců inženýrských sítí, zda 

v dohledné době neplánují investiční nebo i jiné úkony na svých sítích v ul. Kovářská. 

   

 

Bod 4 Montovaný sklad a zastřešení zpevněné plochy:  

 a) Dřevěný montovaný sklad byl již dodán do m.č.Popovice, jednotlivé komponenty 

 skladu byly zkontrolovány – vše v pořádku. 

 b) K zastřešení zpevněné plochy pro pořádání akcí byl členy výboru vybrán lehce 

 smontovatelný PARTY STAN PREMIUM 5 x 12m v  ceně 25 772 Kč vč. DPH. 

 Dodavatelem  je  společnost  DRAGO  spol.s r.o., IČ: 25530151, Tržní  2902/14,              

 750 02 Přerov.    

 

Bod 5  Příprava MDŽ: Setkání v rámci MDŽ se uskuteční dne 07.03.2020 v 15:00 hodin v 

 zasedačce m.č. Popovice. Dohodnut program a občerstvení. Pozvánka bude vyvěšena 

 na úřední desce. Pozvání na MDŽ bude též vyhlášeno místním výborem.  

 

Bod 6 Různé:  

 a) Nákup 8 ks vánočních pouličních  ozdob – zjištěná cena: cca 5500 Kč bez DPH/1 ks 

     Montáž cca 500 – 600 Kč bez DPH/1ks 

     Výbor o nákupu zatím nerozhodl. 

 b) Na dětském hřišti a v rámci sportovního areálu je nutné provést některé opravy a 

 údržba – domluvena schůzka s paní Kašíkovou z MMPr, Odd. Správy ostatního 

 majetku a komunálních služeb. 

 

 

Bod 7 Úkoly pro členy MČ:  

Pořadí /číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/11/2020 

 
2/11/2020 

 

Zajištění MDŽ 
 
Zjištění rozsahu nutných oprav a údržby na dětském 
hřišti 

členové výboru 
 
Jiří Mašek 

  

 

 

Bod 8  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  



Pořadí /číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/11/2020 

 
 
 
 
 

Zajištění realizace opravy chodníků v ul. Kovářská 
v dohodnutém rozsahu a ceně dle položkového 
rozpočtu, který zpracoval p. Marek Bartoník, 
Technické služby Města Přerova, s.r.o.  

Odbor správy 
majetku a 
komunálních služeb, 
Oddělení dopravy       
(p. Holas) 

 

Bod 9  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: Nejsou 

 

Bod 10  Závěr: Poděkování všem přítomným za aktivní účast při dnešním jednání. 

   Další výbor m.č. Popovice bude 24.03.2020 v 18:30 hodin. 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


