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Komise městské části č.12 Neředín 
 

 
 

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín 
ze dne 1.12.2010 

 
 
Prezence: dle přiložené prezenční listiny, která je nedílnou součástí tohoto zápisu. 
 
Omluveni: MUDr. Bohumila Gremlicová 
 
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda komise  Ing. František Minařík 
 
 
Program: 

• A: zahájení 
• B: kontrola usnesení z jednání dne 3.11.2010 
• C: doručená pošta 
• D: odeslaná pošta 
• E: různé 
 

 
A. Zahájení  

 
Po prezenci zahájil  předseda komise jednání a řídil je v celém průběhu. Po dobu jednání bylo 
přítomno 8 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. 
 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 3.11.2010  
 
E. 2 ze dne 6.10.2010 – statické zajištění kaple v Neředíně – zpracovatel M. Bureš, úkol zrušen 
pro ne činnost  zpracovatele 
E. 6 ze dne 6.10.2010 – nákup drobného materiálu - úkol trvá 
termín: do 14.12.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
E. 3 : přemístění informačních vitrín. Předjednáno s OVVI MMOL, Mgr. Puhač na 2.čtvrtletí roku 
2011 
termín: 2 čtvrtletí 2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
 
C. Doručená pošta  
 
1. dopis od Městské policie Olomouc - informace o šetření na místě samém ve věci stížnosti na 

nadměrný provoz nákladních vozidel  související s  pozemkem přilehlým k objektu č.o.49, na ul. 
Neředínská.  

2. výpis z 1. schůze Rady města Olomouce dne 16.11.2010, harmonogram termínů konání  
sportovních a kulturních akcí v červnu 2011        

3. OVVI MMOL, Mgr. V.Puhač, e-mail ze dne 12.12.2010, informace o termínu vyúčtování 
drobných vydání  

4. informace – e-mail p. M. Bureše odboru dopravy (Vojtěch Holý) MMOL ze dne 8.12.2010, 
předání konceptu  dopravního opatření v ulicích Letců, J.Jabůrkové, Na Vyhlídce, Lomená             
k realizaci. Návrh dopravního opatření byl po dobu dvou měsíců vyvěšen ve vitrínách a na 
webových stránkách KMČ č. 12 s možností připomínkování.  



 2 

 
 
5.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/2469/2007/Ji ze dne 22.10.10 – žádost o sdělení 

stanoviska k převodu nemovitosti stojící na pozemku p.č. 1330/1 a 1330/2 za účelem zřízení 
depozitního skladu knih Vědecké knihovny Olomouc – komise nemá námitek 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise  
6.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/5384/2010/Výs ze dne 20.10.10 – žádost o 

sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku p.č. 469 (zahrádkářská kolonie u krematoria)  - 
komise nemá námitek, obecn ě není námitek ani k budoucím pronájm ům 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise  
7. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/6547/2007/Ji ze dne 19.11.2010 – žádost o 

sdělení stanoviska k pronájmu budovy stojící na pozemku p.č. 1290. Klub vojenské historie žádá 
o pronájem za účelem provozování muzea vojenské historie – komise nemá námitek 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise  
8.  MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj-PR/301/1998/Ji ze dne 10.11.10 – žádost o sdělení 

stanoviska k prodeji částí pozemků p.č. 315/9, 556/1 a 223 v k. (letiště) za účelem narovnání 
vztahů, kdy budovy stojící na pozemcích jsou ve vlastnictví f. EURO Enterprise s.r.o. – komise 
nemá námitek 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
9. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/3434/2010/To ze dne 18.10.2010 – žádost o 

sdělení stanoviska k prodeji částí pozemku p.č. 247/42, který přiléhá k zahradám žadatelů, za 
účelem rozšíření zahrad – komise nemá námitek 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise  
10. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/5559/2010/Ji ze dne 29.10.2010 – žádost o 

sdělení stanoviska k pronájmu části budovy stojící na pozemku p.č. 1346/1, 1346/2, 1346/3, 
1346/4 a 1346/5 (letiště, budova č. 83) za účelem zřízení sídla sdružení N. C. A., operačního 
střediska a garáží techniky pro kooperaci se Záchranným integrovaným systémem. Komise 
nemá námitek 

      termín: ihned 
      odpovídá: p ředseda komise 
11. MMOl, majetkoprávní odbor, č. j. SMOl/Maj/22/5572/2010/Ji ze dne 29.10.2010 – žádost o 

sdělení stanoviska k darování pozemku p.č. 265/315 ve vlastnictví f. BOOS a.s. Statutárnímu 
městu Olomouc.  Komise nemá námitek. 

      termín: ihned 
            odpovídá: p ředseda komise 

12. MMOL, majetkoprávní odbor, č. SmOl/Maj/22/6356/2010/Ji ze dne 29.11.2010 – žádost 
organizace Aviatik-cs Olomouc o.s. o pronájem nemovitosti objekt č.29, na pozemku p.č. 1290, 
za účelem zřízení tématické leteckomodelářské a technické knihovny a jako expozici historie 
letiště Olomouc (stejný objekt jako C7). Komise nemá námitek 

 
 
D. Odeslaná pošta.   
 

1.  OVVI MMOL, Mgr. V. Puhač, e-mail 15.11.2010 - návrh odměn za 7-12.2010. 
 
 
E. RŮZNÉ. 
 
1. Předseda komise podal informaci o posledním stavu studie Ul. Okružní „U Dvorů“ a o napojení 

tohoto souboru staveb na ul. Okružní.  
2. Jednání se zúčastnili strážníci MPO č. 157 a 140 
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USNESENÍ 
Jednání KMČ ukládá: 
 
E.6. ze dne 6.10.2010 – úkol trvá 
termín: do 14.12.2010 
odpovídá: Miroslav Bureš 
 
E.3. ze dne 3.11.2010 – úkol trvá, další kontrola  
                                        březen 2011 
termín: 2 čtvrtletí 2011 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.5. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.6. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.7. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.8. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.9. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.10. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.11. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
C.12. 
termín: ihned 
odpovídá: p ředseda komise 
 
Jednání komise bylo ukončeno v 19.0 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční dne 5.1.2011. 
 
Zapsala: Kateřina Vařeková 
Zpracoval: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI MMOL dne 17.12.2010 
 
 
                                                                                                             Ing. František Mina řík 
                                                                                                         předseda KMČ č. 12 Neředín 
Přílohy: Prezenční listina 


