
ıvı Zápis Z 18. jednání místního výboru místnı casti Penčice 

ze dne 25. 11. 2020 

Místojednání: Úřadovna v objektu MMPr, Rohová ul. 1, Penčice 
Přítomni: Štefanová Ludmila - předsedkyně 

Mgr. Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 

Omluven: Volčík Milan (prac. směna - hasič) 
Hosté: Občanka I. V. 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Rozpočet na r. 2021 

_ Havarijní stav „dlouhého chodníku" na ul. Tršická 
Blokové čištění v r. 2021 

_ Různé 
_ Úkoly pro členy MČ 
_ Žádosti a podněty směrované k MMPr 
_ Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

oo\ıo\u1_ı>uu 

Závěr S0 

Stručný Zápis Z jednání: 

Bod 1 

Po přivítání členů na této schůzi bylo konstatováno, že schůze je usnášeníschopná_ Plánovaná 
schůze v 10/2020, se v důsledku pandemie covidu nekonala. 

Bod 2 

Prvním bodem jednání, bylo projednání rozpočtu MČ na rok 2021. Přítomní byli seznámeni 
s tím, že se zvýšil pro r.2021 příděl fin_ prostředků na jednoho občana přihlášeného k trvalému 
pobytu v Penčicích Z částky 1 300,- Kč na 1 700,- Kč/rok. Východiskem pro výpočet je Stav 
počtu občanů Penčic k 1. 1. 2020 283 osob. 

Na základě výpočtu: 283 x 1 700,- =491 100,- Kč, činí příděl fin. prostředků (na hlavu) pro MČ 
Penčice na r. 2021. Přítomní členové MV souhlasí S následujícím rozdělením uvedeného 
přídělu: 450 000,-Kč na rekonstrukci chodníků na ul. Tršická a Lipňanská, 20 000,-Kč na kulturu 
a 21 100,- Kč na Ostatní materiál.



Bod 3 

Dále byla projednána záležitost havarijního stavu „dlouhého chodníku" na ul. Tršická, který byl 
dále ještě poškozen v blízkosti RD p. H. najetím nezjištěného vozidla Z ul. K Buku. MV požádal 
odbor MAJ (p. Holase a p. Salabu) O provedení opravy poškozené části chodníku mot. 
vozidlem. Místo opravy byl správcem komunikace dlouhý chodník" uzavřen. Tento chodník II 

je přístupovou cestou k autobusové čekárně a k aut. zastávce na Přerov. Dále pak je spojnicí 
mezi dvěma lokalitami MČ - využívají jej občané, kteří chodí nakupovat do obchodu 
v Penčičkách. Chodník je situován vedle frekventované vozovky, ústí k němu křižovatka na 
Zábeštní Lhotu a na své trase má rozdílnou výšku od komunikace, (15 až 35 cm). Občané 
Penčic museli místo chůze po chodníku vstupovat do frekventované komunikace, často do 
míst se sněhem či bahnem, kdy uhýbali projíždějícím vozidlům. Na základě stížností byl MAJ 
požádán O zprůchodnění chodníku, této žádosti bylo vyhověno. 

Bod 4 

MV byl vyzván paní Staňkovou, (TSMPr), aby nahlásil termíny, kdy požaduje provést blokové 
vv 
cistění v r.2021. Předsedkyně uvedla, že byly nahlášeny následující termíny: 

a) 22. - 26.6. 2021 (v době před hody V Penčicích) 
b) závěr 10/2021 - poč. 11/2021 (po opadu listí ze stromů na veř. prostranstvích) 

Paní Staňková byla požádána, aby blokové čištění bylo koordinováno se sečením zeleně - tj. 
vždy po sečení zeleně. 

Bod 5 

- Byla podána informace, týkající se vydání stav. povolení na investiční akci 

„Rekonstrukce chodníků na ul. Tršická a Lipňanská” - ve stanovené lhůtě byly podány 
námitky občanem panem Ch. 

- Byla podána informace k sečení zeleně. 
- 28. 10. 2020, byl položen k Pomníku padlých V 1. svět. válce věneček 
- Byl přijat podnět občana Penčic, týkající se špatného stavu komunikace, (z Penčic do 

Lipňan), která je ve správě Správy silnic Olomouckého kraje. 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 
vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání MV/rok Termín plnění 

1/ 18/ Z020



Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání MV/rok Termín plnění 

1/18/Z020

| 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání MV/rok Termín plnění 

1/18/Z020 

| | 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům za účast a na Závěr uvedla, že příští schůze se uskuteční 
16. 12.2020. 

Zapsala: Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdržíz Kancelář primátora 
Přílohy:


