
Zápis z komise mēstskė ćásti č.3 Olomouc Hejćín konané dne 20.1.2016.

Přítomni:   M.Novotný, A.Vánský, J.Borek, ing. L. Lindner, Bc. L. Podstatová, Mgr. RNDr. L. Merta, 
L.Píchová DiS ,Mgr.R.Dvorský
Omluveni:    Mgr. J. Hrabal, ing. D. Koribský, Mgt. V. Fales, Mgr. Mgr. I. Heger, ing. J.Vlachová
Hosté : MP a občané MČ.

1/ Korespondence komise.

Komise obdržela požadavek na opravu chodníku na ulici Ovesná, dlažba na chodniku v některých 
místech je rozlámaná, možnost úrazu v zimním obdobi, po ověřeni předsedou komise na místě, 
bude oprava provedena z prostředků komise.
Současně bude provedeno snížení obruby chodníku vedoucímu do areálu školy pro slabozraké, 
aby bylo jej možno využívat pro vycházky žáků školy.

----------------------------------------------------------------------

Společné jednáni komise Hejčín a komise Řepčin.

Proběhne dne 17.2.2016  v 16,00 v  budově Gymnázia Hejčin, zde bude projednán plán na 
společné akce obou komisi a to káceni Máje v Řepčině a hejčinsky Hejkal v Hejčině na Mrštíkově 
náměstí.
O termínech konání výše uvedených akcí a jejich programu budou komise informovat formou 
letáků ve svých obvodech.

Plán komise v čerpání fin. prostředků na letošní rok.

Z přiděleného rozpočtu 150 tis Kč bude použito na kultůrní akce celkem 35 tis. Kč a zbytek 115 tis 
na opravu chodniků na ulici Ovesná a na Trati, jedná se o lokální opravy nejhorších úseků těchto 
ulic.
Další přidělená částka 300 tis. Kč bude využita na opravu chodniků ve vnitrobloku  Ladova.
Komise schválila tento plán na dnešním jednání dne 20.1.2016 a zasíla jej formou zapisu na OVVI.

Příští jednání komise proběhne dne  17.2. 2016 v   16 hod.  Gymnázium Hejčín.

                                               Milan Novotný - předseda komise



Termíny schůzí KMČ Hejčín pro rok 2016.

20. ledna
17. února
16. března
20. dubna
18. května
22. června
21. září
19. října
16. listopadu
14. prosince

Jednání komise proběhne v budově Gymnázia Hejčín ,vždy v uvedený den od 16,00 hod.

Zpracoval: Milan Novotný - předseda komise


