
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov 
ze dne 7. 11. 2016 

 
 

I. Zahájení 
 
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 7. 11. 2016 v 18:00 v zasedací 
místnosti hasičské zbrojnice. 
 
 

II.Prezence 
 
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, prof. Nelešovská, Ing. Strýček, Mgr. Vychodilová, 
J. Švarc, L. Martinů 
 
Hosté: strážník MP – p. Děreš, Luděk Zaoral a Dana Švestková – TJ Sokol 
Chomoutov, p.Šimková – Klub seniorů Chomoutov 
 
 
 

III.Program 
 
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápis 
2. Nově otevřené úkoly 
3. Informace a oznamy 
 

 
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu 

a) Strážník MP p. Děreš představil měsíční report o aktivitách MP v Chomoutově. 
Za měsíc říjen prováděla MP celkem prevenci 14krát. Dále pokračuje s 
dohledem na přechodech v ranních hodinách, parkování na chodnících a 
dohlíží na bezpečnost ve všech lokalitách Chomoutova, a to i v nočních 
hodinách. 

b) V rámci projektu Třídění odpadu v domácnostech budou TSMO dne 22.11. 
v čase od 16:00 do 20:00 zajišťovat distribuci nádob. V této souvislosti 
žádáme občany, kteří se do projektu přihlásili, aby v uvedeném čase zajistili 
ve svém domě kompetentní osobu pro převzetí nádob. 

 
2. Nově otevřené úkoly 
 
Z tohoto jednání nevyplývají žádné nové úkoly. 
 
 
3. Informace a oznamy 

a) KMČ přispěla na Lampionový průvod částku 7 000 Kč na program pro děti. 
b) Dále KMČ přispěla částkou 8 000 Kč na dresy pro benjamínky a mladší žáky 

TJ Sokol Chomoutov. 
c) Chomoutovský advent bude zahájen v sobotu 26.11. ve 14:30 jarmarkem a 

poté každou sobotu od 17:00 bude pokračovat adventními setkáními. 
d) Sběrová sobota v roce 2017 bude 4.11. 



e) Dne 10.11. proběhla ukázková hodina dětské jógy. Další budou probíhat vždy 
ve čtvrtek od 17:00 do 18:00. Informace o dalších kroužcích najdete na 
www.chomoutov.eu/krouzky. 

 
IV. Závěr 

 
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny. 
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí        
5. 12. 2016 v 18:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Martinů            Bc. Barbara Omelková 
         Předsedkyně KMČ 5 
 


