Komise městské části č. 12 Neředín

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DNE 2.1.2019
Přítomni:
Kateřina Vařeková, Mgr. Martina Grmelová, Jiří Křemínský, Helena Svačinková, Mgr. Petra
Svobodová, Ph.D., Ing. Rostislav Šnajdr, Jaroslav Šulc, Miroslav Bureš, Jaromír Jurtík,Dis.,
Pavel Zatloukal
Omluveni: Jolana Látalová, Mgr. Vilém Skyba, Petr Hlatký,
Hosté: příslušník MPO 081, Marek Mádr
Po prezenci zahájila předsedkyně komise Kateřina Vařeková v 17,00 hod. jednání komise
městské části a řídila je po celou dobu jednání. V průběhu jednání bylo přítomno 10 členů
komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášeníschopná.
A. ODESLANÁ POŠTA
1. p. David Čapek – odpověď na žádost o zařazení do oprav komunikací chodník na ul.
Politických vězňů
2. Jan Jílek, předseda spolku SK Freestyle Olomouc z. s. – odpověď na žádost o projednání a
podporu ve věci zajištění kamerového systému MPO na objekt hřiště situovaného v areálu
letiště
3. Mgr. Záleská, náměstkyně primátora – zaslání termínů jednání komise
4. SMOl, odbor majetkoprávní č. j. SMOL/258291/2018/OMAJ/MR/Zvo – vyjádření komise
k nájmu
5. SMOl, odbor majetkoprávní č. j. SMOL/257454/2018/OMAJ/MR/Zvo – vyjádření komise
k nájmu
B. DORUČENÁ POŠTA
1. SMOL, odd. KMČ a DP – na vědomí obecně závazná vyhláška o nočním klidu - akce
2. SMOL, odd. KMČ a DP – informace o provozu MHD o vánočních svátcích
3. SMOL, odd. KMČ a DP – informace o odesílání stanovisek komise odboru
majetkoprávnímu
4. Martin Sadílek – žádost o poskytnutí dat z preventivních informativních radadů – komise
nevlastní ani neprovozuje radary, data nemá k dispozici
5. p. Zatloukal, člen komise – informace o pravděpodobném znečištění rybníčku v Neředíně –
komise p. Zatloukala pověřuje k projednání s věcně příslušnými odbory (odbor životního
prostředí, odbor majetkoprávní)

C. RŮZNÉ
1. MMOl, odbor stavební – rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace – tř. Míru u hlavního
vstupu na hřbitov – prodej vánočních vazeb
2. předsedkyně komise seznámila členy se schváleným rozpočtem statutárního města
Olomouc, hlavně s kapitolou Kapitálové výdaje a opravy nad 2 mil. Kč. Přesné informace
o rozpočtu pro jednotlivé KMČ dle položek a metodiky čerpání zatím nejsou.
D. POŽADAVKY NA MMOL
1. na základě požadavku občanů KMČ žádá odbor dopravy a územního rozvoje odstranit
lavičky – 2 ks za domem tř. Svornosti 46 a 1 ks za domem tř. Svornosti 48

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.
zapsala: Kateřina Vařeková
ověřovatel zápisu: Jaroslav Šulc

příští jednání komise: 6.2.2019 v 17:00 hod., Tererovo nám. 2

