
Zápis z 14. jednání místní části místního výboru Popovice ze dne 17.11.2020 

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 17.11.2020 

3. Informace z porady předsedů m.č. 
4. Různé 

5. Úkoly pro členy MČ 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

V návaznosti na současnou epidemiologickou situaci jednání členů výboru m.č. Popovice 

proběhlo za dodržení veškerých schválených vládních opatření. 

Bod 1 Přivítání a schválení programu jednání. 

- Poděkování všem, co se podíleli na činnosti za předešlé období od posledního 

výboru dne 04.08.2020, především za vynikající organizaci akce „Popovický 

fotbálek“, který se uskutečnil dne 19.09.2020. 

- Program jednání byl schválen. 

Bod 2 Kontrola úkolů k datu 17.11.2020: 

 a) Realizace oprav chodníků na ul Kovářská – práce na opravě chodníků v ul. Kovářská 

ukončena, provedena kontrola prací za účasti p. B.  z TS Města Přerova, s.r.o. a zástupců 

m.č. Popovice – stav chodníků bude znovu kontrolován v rámci záruční doby po zimních 

měsících roku 2020 a 2021 – případné nedostatky budou ze strany zhotovitele 

odstraněny. 

b) Údržba dětského hřiště – dohodnuté práce ze strany TS města Přerova, s.r.o. jsou 

provedeny, chybí natření laviček – vzhledem k nepřízni podzimního deštivého počasí 

bylo dohodnuto, že lavičky si natřou členové výboru m.č. Popovice sami na jaře          r. 

2021, TS města Přerova, s.r.o. poskytly barvu a ostatní potřebný materiál. 

c) Bylo provedeno navýšení sítě na straně mezi fotbalovým hřištěm a hřištěm pro děti. 



d) Realizace vymalování vnitřních prostor kapličky bylo provedeno, celková 

rekonstrukce venkovní části by měla být realizována v příštím roce. 

e) Cenová nabídka na další opravu chodníků od ul. Kovářská na ul. Hanácká až po 

pomník padlých po obou stranách a cenová nabídka na zhotovení zpomalovacích 

retardérů v ul. Kovářská budou předloženy v měsíci prosinci 2020 nebo počátkem roku 

2021.   

 

Bod 3 Informace z porady předsedů m.č., konané dne 17.09.2020: 

 - Novým vedoucím oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb na MMPr 

je Ing. Petr Školoud. 

 - O provedení ořezů nebo kácení dřevin je nutné požádat písemně na adresu 

petr.skoloud@prerov.eu. 

 - Byly pořízeny další 240 litrové nádoby na BIO odpad. Občané, kteří ještě tyto nádoby 

nemají, můžou o ně požádat. 

 - V rámci usnesení bylo schváleno, že VMČ nesouhlasí se zrušením přistavování 

velkoobjemových kontejnerů na místní části, požaduje přehodnocení tohoto 

rozhodnutí a zachování stávajícího systému, nebo zavedení jiného vyhovujícího 

systému pro svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro občany místních 

částí. 

 - Byly podány další informace z porady předsedů m.č. 

Bod 4 Různé: 

 - Dne 22.09.2020 proběhlo jednání sboru zástupců pro pozemkovou úpravu v 

katastrálním území Popovice u Přerova, kde byl předložen a prodiskutován 1. návrh 

plánu společných zařízení (opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářská 

opatření, opatření k ochraně a tvorbě ŽP, protierozní opatření pro ochranu ZPF). Další 

schůze se předpokládá dne 14.12.2020. 

 - Z oddělení rozpočtu MMPr byla zaslána plánovaná částka na možné výdaje pro místní 

části na rok 2021 dle počtu obyvatel a přidělené částky na obyvatele (1700 Kč na hlavu). 

Místní část Popovice má počet obyvatel 238, čemuž odpovídá částka pro rok 2021 ve 

výši 404 600 Kč. Na kulturní akce je možno použít max. 6% z přidělené částky. 

 - Ze stany výboru m.č. Popovice byl zpracován návrh čerpání plánované částky na rok 

2021 dle jednotlivých kapitol čerpání. 

 - Byl podán požadavek z peněz města na Ing. Ministrovou z MMPr, Oddělení bytové 

správy na částku 45 000 Kč na opravu fasády kapličky a doplňujících komponentů. Zde 

je nutné počkat, zda zastupitelstvo tento záměr schválí. 

 - Mikulášská nadílka pro děti se uskuteční za dodržení veškerých schválených vládních 

opatření. 
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 Bod 5  Úkoly pro členy MČ: Nejsou 

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

  

Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí - bod/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/14/2020 

 
 
 
 
 
 

Cenová nabídka a realizace 
zpomalovacích retardérů na ul. Kovářská. 
 
 
 
 
 

MMPr, Odbor správy 
majetku a komunálních 
služeb, Oddělení 
dopravy – p. Holas 
Termín – konec r.2020 a 
počátek r. 2021 

 

2/14/2020 

 
Zjištění cenové nabídky a zajištění 
termínu realizace další části opravy 
chodníků – pokračování od ul Kovářská 
dále na ul. Hanácká až po pomník 
padlých bojovníků. 
 

MMPr, Odbor správy 
majetku a komunálních 
služeb, Oddělení 
dopravy – p. Holas 
Termín – 12/2020 až    
1. polovina r 2021 

 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu: Nejsou 

Bod 8  Závěr:  Poděkování všem přítomným za aktivní účast při dnešním jednání. 

  Další datum výboru m.č. Popovice nebyl vzhledem k epidemiologické situaci  

 stanoven.  

 

Zapsal:  Ing. Jiří Mašek 

      předseda  


