
Zápis ze  12. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne  29. 4. 2020 

 

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. Provedení oprav účelových komunikací 

3. Informace TSMPr  k údržbě zeleně v r. 2020  

4. Poškození střechy na AČ v Penčicích 

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. 

Plánovaná schůze MV v březnu se nekonala v důsledku koronavirové  pandemie. 

Bod  2 

Předsedkyně seznámila členy MV  s informací  p. Holase (MAJ), že  byly provedeny  

následující opravy účelových komunikací: 

Oprava ÚK v chatové oblasti Penčice (v celé délce pod chatami) - fin.náklad  cca 198 tis. Kč 

a oprava ÚK v chatové oblasti Penčičky (na pozemku p.č. 715 - od Mlýna k horizontu) - 

fin.náklad cca 80 tis. Kč  
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Bod  3 

Přítomní byli seznámeni s obsahem e-mailu p. Ing. Lolka techn.-provoz. náměstka TSMPr ze 

dne 20.4.2020. S ohledem na problémy s údržbou zeleně v r. 2019 v naší MČ bylo 

rozhodnuto, že  v r. 2020 bude údržbu zeleně vč. údržby hřbitova v Penčicích provádět firma 

p. Jana Šedi. Teoreticky by mělo být 5 sečí provedeno v období  květen - září , v každém 

měsíci 1 x. Vše bude ale přizpůsobeno klimatickým podmínkám. 

Dle Ing.Haluzíkové  má p. Šeďa zakotveno ve smlouvě o spolupráci  sečení dětských hřišť  

v intervalu  14 dní. 

 

Bod  4 

V noci na 6.3.2020 byla vlivem silného větru poškozena střecha na autobusové čekárně 

v Penčicích (v blízkosti křiž. na Záb.Lh.).Ráno byla událost nahlášena p. Kašpárkovi (MAJ). 

Ještě týž den byla pracovníky TSMPr oprava střechy provedena. 

 

Bod  5 -Různé 

- 22.4.2020 bylo provedeno blokové čištění 

- MV získal klempíře na opravu zkorodované části ryn na objektu v Rohové ul., který provedl  

dne 23.4.2020 prohlídku ryn. Přislíbil, že vyhotoví cen. nabídku, kterou odešle 

Ing.Ministrové. 

- 28.4.2020 provedli pracovníci TSMPr objednanou chemizaci chodníků 

- p. Sekanina ( Mě Policie) byl požádán , aby řešil nevhodné parkování vozidel na ul. Tršická 

- MV obdržel od MMPr 61 roušek, které osobně (dle seznamu) roznesli občanům  starším 65 

let penčičtí  hasiči 

- Bylo objednáno osázení rabata před vývěs. skřínkami 

- Těsně před velikonocemi  bylo zjištěno, že na hřbitově neteče voda, která  vede potrubím 

ze studny u kostela.  Porucha byla ihned nahlášena  panu K.  a dále pak do TSMPr. Byl zjištěn 

značný  pokles hladiny vody ve studni u kostela. Na hřbitov byla  přistavena cisterna s vodou, 

která  zde bude již trvale. Přívod vody ze studně  na hřbitov  byl odpojen. 

 

Bod  6  Úkoly pro členy MV - nebyly uloženy 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 



                                                                                  3 

 

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  27.5.2020. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 

Ověřil:  Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží:  Kancelář primátora  (vč. příloh) 

 


