
Zápis Z 32. jednání místního výboru místní části Penčice ze dne 25. 5. 2022 

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

Studenka Daniel 
Volčík Milan 

Omluven: Mgr. Horáková Alena - prac. povinnosti 
Šváček Miloslav - rodinné důvody 

Hosté: 

Program jednání: 

. Úvod IQ

N . Požadavek odb.MAJ k majetkopráv. Záležitostem 
UO . Vybudování 5 urnových šachet na hřbitově v Penčìcích 

.4> Akce pro děti „Pálení čarodějnic" 
U1 

. Různé 
.°" Úkoly pro členy MČ 

\| 
. Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

OO . Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
. Závěr UD 

Stručný zápis Z jednání: 

Bod 1 

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

Bod 2 

MV v Penčìcích obdržel 18. 5. 2022 e-mail od p. Štajnara (MAJ) vněmž informuje, že řeší 
žádost p. L. M. a pí. H. T. O vydání souhlasu a uzavření smlouvy O právu provést stavbu na 
pozemku města p. Č. 442 v k. ú. Penčičky. Jedná se o stavbu vodovodní přípojky k objektu na 

vv pozemku p. Č. 440 v k. ú. Pencicky. Přítomní členové doporučují žádosti vyhovět. 

Bod 3 

MV vPenčicích obdržel 4. 5. 2022 e-mail od pí Doupalové (MAJ) týkající se vybudování 
urnových šachet na hřbitově vPenčicích. Pro rok 2022 se uvažuje Svybudováním 5 ks 

urnových šachet. Hřbitovní správa Přerov vybere na hřbitově v Penčìcích 5 míst, Z nichž si 

zájemci mohou vybrat. MAJ upozorňuje, že hroby budou tam, kde určí Hřbitovní správa. 
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Bod 4 

vv vv V sobotu 30.4.2022 odpoledne se uskutečnila na dětském hristi V Rohové ul. 1 úspesná akce 
pro dětí „Pálení čarodějnic". Poděkování patří zejména hlavní organizátorce pí M. O., 

hasičům a všem vypomáhajícím maminkám a tatínkům. S ohledem na velký počet dětí, které 
se zúčastnily, se velmi osvědčilo uspořádání této akce na oploceném pozemku tohoto 

vv dětského hristě v Penčicích. 

Bod 5 - Různé 

Ve středu 4.5.2022 uspořádala Knihovna vPenčicích ve spolupráci SMV vzasedací síni 

budovy MmPr v Rohové ul. 1, zajímavou přednášku p. Mgr. K. Š. O historii obce - 881 let 

Penčic, (s vysokou účastí posluchačů). 

Předsedkyně informovala, že 30.4.2022 se uskutečnil sběr nebezpečných a objemných 
odpadů. 

Předsedkyně dále informovala O poznatcích zjednání Výboru pro MČ, které se konalo 19. 5. 
2022. Zdiskuze na tomto jednání Zaujala informace p. lng. Střelce, že začíná druhá Seč 
zeleně. K údržbě zeleně sdělovali někteří předsedové svá kritická stanoviska. Za Penčice jsem 
uvedla, že dosud není dokončena 1. seč. Při sečení zeleně na svazích, ale i menších břížcích, 
je používán stroj a často není prováděno dosečení nad a pod linií sečení strojem. lng. Střelec 
přislíbil, že na základě stížností v dohledné době projede místní části a ze zjištěných 

vv nedostatků vyvodí patricné závěry. 

Dotaz, který se týkal zdrav. stavu paní K., která byla dne 20.4.2022 surově napadena, bylo 
předsedkyní sděleno, že je stále v pracovní neschopnosti. 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/32/2022 - 

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

jednání MV/rok Termín plnění 

1/32/2022 -



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

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

1/32/2022 - 

Bod 9 Závěr 
Předsedkyně poděkovala členům Za účast a na Závěr uvedla, že příští Schůze se bude konat 
29. 6. 2022. 

Zapsalaz Ludmila Štefanová 
Ověřilz Daniel Studenka 

Podpis: 

Obdržíz Kancelář primátora 
Přílohy:


