Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 11.3.2015
Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, JUDr. Lubor Ludma, Pavel
Zatloukal, Miroslav Bureš, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D., Mgr. Dana Bilíková, Mgr. Martina
Navrátilová, Mgr. Vilém Skyba, RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Nepřítomni: Jan Kouřil, Mgr. Jiří Steiger
Hosté: Mgr. Michal Krejčí, Mgr. Dominika Kovaříková, členové ZMO - Občané pro Olomouc.
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Program:
A. Zahájení
B. Doručená pošta
C. Odeslaná pošta
D. Různé
A. Zahájení
Po prezenci zahájil předseda Ing. František Minařík v 17,00 hod. jednání komise městské části a
řídil je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 11 členů komise. Komise byla
po celou dobu jednání usnášeníschopná.
Jednání komise se uskutečnilo v novém složení na základě jmenování usnesením RMO ze dne
17.2.2015 s účinností od 1.3.2015.
Ustavení funkce tajemníka komise:
Návrh na funkci tajemníka KMČ: Kateřina Vařeková
Hlasování: 11 PRO
Do funkce tajemníka KMČ č.12 Neředín byla zvolena Kateřina Vařeková
Předseda komise seznámil členy s důvodem posunutého data jednání komise, dále seznámil členy
se základními nástroji pro činnost komise - jadnací řád a statut. Krátce upozornil na změny v
jednotlivých článcích obou materiálů oproti jejich znění z roku 2014.
B. Doručená pošta
1. MMOl, odbor stavební, č. j. SMOL/034420/2015/OS/PK/Ste ze dne 16.2.15 – rozhodnutí
povolení zvláštního užívání komunikace – tř. Míru 47, 49, 51 – rekonstrukce kanalizace, na
vědomí.
2. MMOl, odbor stavební, č. j. SMOL/035286/2015/OS/PK/Ste ze dne 16.2.15 – rozhodnutí
povolení zvláštního užívání komunikace – prodejní stánek před vstupem na hřbitovy, na vědomí.

3. MMOl, OŽP, č. j. SMOL/051680/2015/OZP/VH/Huc ze dne 6.3.15 – oznámení o zahájení
vodoprávního řízení – Kasárna Neředín – regenerace areálu, II. etapa, 2. stavba, na vědomí.
4. MMOl, OVVI, Mgr. V. Puhač, e-mail ze dne 10.2.2015 – upozornění odd. personálního
členům komisí na nutnost podat daňové přiznání za rok 2014.
Komise bere na vědomí.
5. E-mail p. Vlastimila Zedka ze dne 12.2.2015 ve věci:
a. možnosti umístění zpomalovacích prahů na ul. Neředínská, v prostoru mezi hospodou U
Rybníčka a ul. U Dvora
b. zvýšeného výskytu lidí bez domova na ul. Úvoz
c. stávajícího stavu hráze a vtoku rybníka
Pan Zedek se dostavil na jednání komise osobně. Žádost ve věci ad.a a ad.b předal komisi v
písemné formě s konstatováním, že tuto předal i MMOL.
ad.a. - p. Zedek byl informován o jednání komise s f. MOVO, s jejímž zástupcem telefonicky
jednal člen komise p. Bureš. Bylo sděleno, že dosud není znám termín zahájení stavby. P. Bureš
podal výklad o postupu komise v této věci. Řešení zpomalovacích prahů na ul. Neředínská není
součástí úvodní etapy stavby
Návrh usnesení:
P. Bureš sdělí f. MOVO požadavek komise o sdělení termínu prvního jednání ve věci a přizvání
předsedy komise k tomuto jednání.
termín: průběžně
odpovídá: Miroslav Bureš
Schváleno
ad.b. - Přítomní strážníci MPO byli požádáni o zintenzívnění dozoru v předmětné lokalitě. P.
Zedek byl upozorněn na možnost požádat o součinnost SO MMOL.
ad.c. - člen komise p. Zatloukal předal informace o proběhlém místním šetření dne 16.1.2015 a
jeho výsledku.
6. E-mail OD MMOL, Ing. P Pospíšilová ze dne 23.2.2015 včetně souhrnu e-mailové
korespondence s Mgr. Vilémem Skybou.
Po diskusi přijat návrh usnesení:
předseda komise projedná stávající situaci v této věci s vedoucí OD MMOL.
termín: 1.4.2015
odpovídá: předseda komise
Schváleno
7. Paní Danuše Drcmánková, e-mail ze dne 11.2.2015 - žádost o vyčistění rygolu na tramvajové
točně u krematoria.
Návrh usnesení:
Bude předáno TSMO
termín 1.4.2015
odpovídá: předseda komise
Schváleno
C. Odeslaná pošta
1. Návrh odměn členům komise za únor 2015, e-mail 19.2.2015 - OVVI, odd. KMČ a DP + Ing.
Daniela Horáková, odbor kancelář tajemníka, odd. personální a právní.
2. E-mail TSMO, p. Zívala ze dne 4.3.2015, odeslal předseda komise - urgence zaslání informací
ve věci stížnosti p. Petra Otevřela.

D. Různé
1. p. Bureš upozornil MPO na chaotické přecházení chodců mimo přechod na konečné zastávce
tramvaje Krematorium. Konstatováno, že se jedná většinou o studenty UP.
Návrh usnesení:
Mgr. Bilíková záležitost projedná na UP. Cílem je proškolení studentů v rámci programu
Erasmus.
termín: 1.4.2015
odpovídá: Mgr. Dana Bilíková
Schváleno
3. členové komise Mgr. Skyba, RNDr. Jiří Fišer, Ph.D. a Jaroslav Šulc sdělili informace o
průběhu diskusního fóra zaměřeného na zelený horizont Neředín.
4. Dne 7.4.2015 se ve 14 hodin uskuteční v obřadní síni olomoucké radnice slavnostní setkání
seniorů – jubilantů Neředín ve věku 75, 80 a 85 let. Setkání připravila Komise pro občanské
záležitosti MMOL spolu s předsedou KMČ Neředín, který přizval jako hosty primátora Mgr.
Antonína Staňka, Ph.D., člena horní komory Parlamentu ČR senátora Ing. Martina Tesaříka a
náměstkyni hejtmana Olomouckého kraje a předsedkyni Komise pro občanské záležitosti MMOL
Mgr. Yvonu Kubjátovu.
5. Na jednání komise dne 1.4.2015 bude upřesněno rozdělení informačních vitrín a ustaven
ověřovatel zápisu.
6. Jednání komise se zúčastnili strážníci MPO č. 175 a 195.
USNESENÍ
Schváleno při projednávání jednotlivých bodů.
Komise ukládá:
B.5.
termín: průběžně
odpovídá: Miroslav Bureš
B.6.
termín: 1.4.2015
odovídá: předseda komise
B.7.
termin: 1.4.2015
odpovídá: předseda komise
D.1.
termín: 1.4.2015
odpovídá: Mgr. Dana Bilíková

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 1.4.2015.
Zapsala: Kateřina Vařeková
Vypracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č.12 Neředín
e-mail: neredin1234@seznam.cz

