
Zápis ze 26. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 29.9.2021 

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

Mgr. Horáková Alena 
Studenka Daniel 
Šváček Miloslav 
Volčík Milan 

Omluven: 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Úvod 
2. Rozpočet na rok 2022 

. Financování rekonstrukce chodníku - žádost p. lng. Měřínskému 
Účelová komunikace na pozemku p. č. 499 v k. ú. Penčice 

. Různé 
Úkoly pro členy MV 

. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

. Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 

. Závěr 
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Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod Z 

Členové MV v Penčicích byli Seznámení s podklady odd. ekonomiky, které se týkají Sestavení 
rozpočtu na rok 2022. Východiskem je počet osob přihlášených ktrvalému pobytu v MČ 
Penčice k 1. 1. 2021 - 291 osob a dále pak finanční příděl 1 700,- Kč (na osobu přihlášeni 
k trvalému pobytu - na hlavu). Celkový příděl finančních prostředků: 291 X 1700,- = 494,7 tis. 
Kč.Všichni přítomní členové souhlasí S následujícím rozdělením vlastních fin. prostředků v r. 
2022: na kulturu 12 tis., (máme převis nevyčerpaných prostř. Z r. 2019 a 2020) - Ostatní prostř. 
2,7 tis. (dtto) 

- rekonstrukce chodníků 480 tis., (na ul. Lipňanská) - CELKEM 494,7tis. Kč 

Bod 3 

Předsedkyně informovala přítomné členy, že se počátkem Září obrátila písemně na pana 
primátora lng. Měřínského sžádostí ofinančnípomoc za rekonstrukci dlouhého chodníku



na ul. Tršická, (kde je aut. čekárna), který je V havarijním stavu. Proti původnímu rozpočtu se 
zvýšila rozpočtová cena za jeho rekonstrukci Z 500 tis. téměř dvojnásobně. Na chodník je 
vydáno Stavební povolení. E-mail zaslaný panu primátorovi, byl přeposlán všem členům MV. 
Ve 12/2020 byl již o fin. pomoc požádán p. náměstek Zácha. Panu primátorovi byly následně 
zaslány ještě další podklady. K datu dnešní schůze nemá MV informaci o eventuální finanční 
výpomoci města naší MČ. 

Bod 4 

MV Penčice byl několika občany upozorněn, že MMPr vydal 15. 9. 2021 paní Bc. Skokovou- 
Oznámení o zahájení společného řízení na stavbu ,,Příjezdová komunikace k pozemkům p. č. 

263 a 264 v k. ú. Penčice". Předmětem PD je nová Stavba účelové komunikace na pozemku p. 
Č. 499, což je polní cesta - především určená pro pěší. Přítomní členové MV se domnívají, že 
měl být MV Penčice odb. pracovnicí paní Bc. Skokovou dopředu informován O záměru 
Stavebníků pokud se týká pozemku p. č. 499. Předsedkyně k tomu uvedla, že MV Penčice není 
v současné době účastníkem řízení. 

Bod 5 - Různé 

Členové MV byli informováni O tom, že se v sobotu 28. 8. 2021 odpoledne uskutečnila dosud 
první kulturní akce vtomto roce. Členové SDH v Penčicích uspořádali již tradiční „Loučení 
S prázdninami s hasiči". Hasiči připravili občerstvení a pro děti Skákací hrad. Hasičům patří 
poděkování za uspořádání této akce. V nepřítomnosti pana Studénky však chyběl organizátor 
pro zajištění různých soutěží dětí, ale i dospělých. Bohužel žádný z přítomných tatínků či 

maminek, (většinou ještě malých dětiček) se zatím této role neujal. 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
jednání Termín plnění 
MV/ rok 
1/26/2022 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované na MMPr 
vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání Termín plnění 
MV/rok 
1/ze/Z022



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 
vı Pořadí/cıslo Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 

jednání MV/rok Termín plnění 

1/26/2022 - 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze se bude konat 
27. 10. 2021. 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
Ověřil: Miloslav Šváček 

Podpis: 

Obdrží: Kancelář primátora 

Přílohy:


