Komise městské části č.12 Neředín
Zápis z jednání komise městské části č.12 Neředín
ze dne 1.2.2017

Přítomni: Ing. František Minařík, Jaroslav Šulc, Kateřina Vařeková, Mgr. Marek Mádr, Mgr.
Martina Navrátilová, Pavel Zatloukal, RNDr. Jiří Fišer Ph.D., Miroslav Bureš, Ing. Jan Švec
Omluveni: JUDr. Lubor Ludma, Mgr. Jiří Steiger, Mgr. Vilém Skyba
Nepřítomni: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba Ph.D.
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
Jednání se zúčastnil strážník MPO č. 025, 154.
Z přítomné veřejnosti vypsáni: Jaromír Jurtík, DiS.
Program:
A. Zahájení
B. Doručená pošta
C. Odeslaná pošta
D. Různé
E. Požadavky komise
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 9 členů komise. Komise byla po
celou dobu jednání usnášení schopná.
B. Doručená pošta
1. SMOL, odbor majetkoprávní, č. j. SMOL/000596/2017/OMAJ/MR/Ind ze dne 2.1.2017 –
žádost o sdělení stanoviska k nájmu části pozemku parc. č. 429/4 v k. ú. Neředín za účelem
užívání oploceného vjezdu do garáží, kterých jsou žadatelé nájemci.
návrh usnesení:
Komise nájem části předmětného pozemku doporučuje.
termín: ihned
odpovídá: předseda komise
hlasování: pro/proti/zdržel 9/0/0
Usnesení bylo schváleno
2. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 9.1.2017, organizační záležitosti pro rok 2017
Z materiálu vypsáno:
a) prostředky vyčleněné pro KMČ – 130 000 Kč (opravy, nákup služeb)

Člen komise Ing. Švec navrhuje zakoupení fotbalových branek a jejich umístění na pozemek za
letištěm za valem u bikeparku.
návrh usnesení:
Ing. Švec prověří:
- na majetkoprávním odboru MMOL vlastníka předmětného pozemku
- na odboru koncepce a rozvoje MMOL návrh využití pozemku dle územního plánu a možnost
jeho využití navrhovaným způsobem
termín: 1.3.2017
odpovídá: Ing. Švec
hlasování: pro/proti/zdržel 9/0/0
Usnesení bylo schváleno
b) prostředky určené na opravy komunikací: 300 000 Kč
- komise navrhuje nacenit:
ul. Foerstrova 1. část od č. o. 63 po 69
ul. Foerstrova 2. část od č. o. 69 po ul. Čapka Choda
c) prostředky, o kterých bude rozhodovat Rada města Olomouce v celkové výši 2,7 mil.
- komise navrhuje nacenit a zařadit do návrhu pro RMO opravu chodníku na ul. Neředínské od č.
o. 26 po 18
d) je nutno dodržovat zveřejněné termíny jednání. Pokud je třeba nutně termín jednání komise
změnit, je třeba změnu zveřejnit v zápise, na webu a ve vitrínách.
3. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 6.1.2016.Informace - Rada města Olomouce v prosinci 2016
schválila na základě projednání v KMČ úpravy hranic jednotlivých komisí s účinností od
1.1.2017. Jedná se o grafické úpravy hranic v mapě a nové rozdělení některých ulic do
jednotlivých KMČ.
komise bere na vědomí
4. Sociální služby pro seniory Olomouc, p. o. , Pečovatelská služba, e-mail ze dne 20.1.2017,
informace o působení pečovatelské služby v Neředíně pro osoby od 19 let věku se sníženou
soběstačností. Kromě pečovatelských služeb společnost poskytuje i dovoz stravy, pomoc v
domácnosti a zapůjčení kompenzačních pomůcek.
komise bere na vědomí
5.MMOL, OVVI, e-mail ze dne 18.1.2017, zaslání investičního rozpočtu statutárního města
Olomouce pro rok 2017
komise bere na vědomí
6. MMOL, OVVI, e-mail ze dne 5.1.2017, na vědomí, zaslání požadavku na sdělení informací ve
věci podnikatelské zóny Kasárna Neředín náměstku primátora Mgr. Žáčkovi
komise bere na vědomí
C. Odeslaná pošta
1. Předseda komise, e-mail 10.1.2017 na MMOL, OKR, stanovisko komise ve věci úpravy
přechodů pro chodce v městské části Neředín

2. předseda komise, e- mail 18.1.2017 všem členům komise – informace mzdové účtárny,
možnost vyzvednout potvrzení o zdanitelných příjmech
D. Různé
1. Komise se obrací na OVVI se žádostí o zprostředkování opravy části chodníku na ul. U
Kovárny v části vjezdu ke školnímu hřišti ZŠ Tererovo nám. Při dešti nebo tání sněhu se v této
části chodníku v celé jeho šířce drží voda . Vjezd je snížen oproti zbývajícímu chodníku a je
dlážděn zámkovou dlažbou.
F. Požadavky komise
1. Komise se obrací na OVVI se žádostí o zprostředkování opravy části chodníku na ul. U
Kovárny v části vjezdu ke školnímu hřišti ZŠ Tererovo nám. Při dešti nebo tání sněhu se v
této části chodníku v celé jeho šířce drží voda . Vjezd je snížen oproti zbývajícímu chodníku
a je dlážděn zámkovou dlažbou.
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.
Příští jednání komise se uskuteční 8.3.2017
Zapsala: Kateřina Vařeková

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

Ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

