Komise městské části č.12 Neředín

Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 3.7.2013
Přítomni:
Ing. František Minařík, Kateřina Vařeková, Jaroslav Šulc, Jan Kouřil, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Mgr.
Soňa Vodáková, Jaromír Jurtík DiS., Mgr. Lubor Ludma, Petr Šarapatka
Nepřítomni:
Bc. Radek Haviger, Petr Polívka, Miroslav Bureš, Benedikt Záhora
Prezenční listina je nedílnou součástí originálu tohoto zápisu.
Jednání bylo zahájeno v 17,00 hod. Jednání řídil předseda Ing. František Minařík.
Program:
• A: zahájení
• B: kontrola usnesení
• C: doručená pošta
• D: odeslaná pošta
• E: různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil předseda komise Ing. František Minařík v 17,00 hod.jednání komise městské
části a řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 9 členů komise. Komise byla
po celou dobu jednání usnášeníschopná.
B.Kontrola usnesení

C. Doručená pošta
1. DPMO a.s. ze dne 31.5.2013 – oznámení o výluce tramvají v termínu od 15.6.2013 do 7.9.2013
v úseku Okresní soud – Tržnice – Hlavní nádraží.
2. DPMO a.s. ze dne 27.6.2013 – oznámení o přesunu zastávky Náměstí Hrdinů – v termínu od
1.7.2013 do 21.7.2013.
3. TSMO a.s. ze dne 6.6.2013 – plán prací na 6/2013, úprava termínů seče.
4. TSMO a.s. ze dne 26.6.2013 – plán prací na 7/2013.
5. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/2761/2013/Výs ze dne 4.6.2013 – žádost o
sdělení stanoviska k prodeji, popř. pronájmu části pozemku parc. č. 541/1 v k. ú. Neředín, ul.
Neředínská, za účelem rozšíření vjezdové části k rodinnému domu. Komise nemá námitek.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá:předseda komise
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6. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/2693/2013/Pr ze dne 29.5.2013 – žádost o
sdělení stanoviska k pronájmu části pozemku parc. č. 2/94 v k. ú. Neředín, ul. Západní, za
účelem užívání oplocené zeleninové zahrádky. Jedná se o přístupový chodník k zadním traktům
zahrad přilehlých RD. Komise pronájem nedoporučuje.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
7 MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/3109/2011/Výs ze dne 5.6.2013 – žádost o
sdělení stanoviska k výkupu části pozemku parc. č. 265/508 v k. ú. Neředín, ul. Klusákova
z vlastnictví žadatele do vlastnictví SMOl. Komise nemá námitek.
Schváleno
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
8. MMOl, odbor životního prostředí č. j. SMOl/ŽP/55/4993/2012/Hu ze dne 29.5.2013 – rozhodnutí
veřejnou vyhláškou – změna stavby před dokončením „Ulice Neředínská, U Dvora, Letců,
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí – vodní díla“, na vědomí.
9. Zvláštní užívání komunikací, evid.č. OPK-DOK/1910/2013/Št, OPK-DOK/2029/2013/Št, OPKDOK/2192/2013/Št, OPK-DOK/2330/2013/Št.

D. Odeslaná pošta
1. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/3838/2006/Čí ze dne 6.5.13 .
2. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/2140/2013/Bra ze dne 15.5.13.
3. MMOl, majetkoprávní odbor č. j. SMOl/Maj/22/1690/2013/Ji ze dne 22.4.13.

E.

Různé

1. Po diskusi doporučuje komise dotázat se cestou OVVI člena komise Bc. Radka Havigera (VV),
zda má i nadále zájem o práci v KMČ č.12 Neředín. V roce 2012 se zúčastnil pouze dvou
zasedání komise, v letošním roce zatím žádného.
Schváleno
termín: 7.8.2013
odpovídá: předseda komise
2. p. Jurtík se omluvil z jednání komise 7.8.2013 z důvodu čerpání dovolené.
3. Jednání komise se zúčastnil strážník MPO č. 157
USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
C.5. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.6. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
C.7. termín: ihned
odpovídá: předseda komise
E.1. termín: 7.8.2013
odpovídá: předseda komise
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Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční dne 7.8.2013
Zapsala Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín

Přílohy.prezenční listina

____________________________________________________________________________
kontakt: tel. 588 488 383

e-mail frantisek.minarik@olomouc.eu
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