
 

 

   KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět 

Zápis ze schůzky ze dne 9.2.2016 

 

 
I. Zahájení 

 
KMČ č. 16 - Nový Svět  se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 9. února  2016 
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise nebyla usnášení 

schopná po celou dobu jednání. 
 

II. Prezence 
 
Přítomny byly následující osoby:      Ing.Bc. Marcela Buiglova (předsedkyně) 

                   Vladimír Kauer 
            Ing. Břetislav Kvapil                 

                                                                        Lenka Maršálová Doležalová  
                                                                        Pavel Mulák   
                                                                       Tomáš Pavlůsek 
                                                               Mgr. Isabela Pospíšilová                                                                      
 
Nepřítomni:  Ing. Monika Orel  
                                                  
Hosté:  zástupce městské policie Olomouc 

                                                                                                              
III. Schválení zápisu z minulé schůzky 

 
Byl schválen zápis ze schůzky konané dne 12.1. 2016, komise byla usnášení schopná po 
celou dobu jednání. 

 

IV. Otevřené body 

 

Předsedkyně komise prověří možnost obnovení dětského hřiště mezi byt. domy v ul. 

Ručilova na odboru životního prostředí MMOl a odboru koncepce a rozvoje MMOl. Zprávu 

podá na příštím jednání komise. Taktéž zjistí, zda již došlo k posunu ve věci řádné údržby   

křižovatky u BAUMAXU.  

 

Při jednání komise byly odsouhlaseny příspěvky na aktivity TJ Sokol Olomouc  pro rok 

2016 v celkové částce 45 000,- Kč. 

 Dětský karneval  27.2.  ( tělocvična TJ) –  6 000,-Kč 

 Promítání filmu 23.4. .  ( sportovní areál TJ Olomouc Nový Svět ) –  6 000,-  Kč 

 Dětský den 4.6. ( sportovní areál TJ Olomouc Nový Svět)  – 6000,- Kč 

 Konec školního roku 2.7. ( sportovní areál TJ Olomouc Nový Svět ) – 6000,- Kč 

 Konec prázdnin, zahájení školního roku  3.9. ( sportovní areál TJ Olomouc Nový 

Svět )  – 6 000,- Kč 



 

 

 Promítání filmu 24.9.  ( sportovní areál TJ Olomouc Nový Svět) – 6 000,- kč 

 Mikulášská nadílka  3.12. ( tělocvična TJ) – 6 000,- Kč 

 V případě příznivých klimatických podmínek nastříkání ledové plochy na bruslení 

dětí a mládeže ( sportovní areál TJ Olomouc Nový Svět) – 3 000,- Kč 

 

Na jednání komise se dostavil zástupce klubu seniorů, jež se schází v prostorách bytového 

domu Přichystalova 70 v Olomouci, se žádostí o účastenství některých členů komise v rámci 

jejich pravidelného setkání, a to z důvodu projednání jejich požadavků na úpravy hřiště za 

domem Přichystalova 70 včetně revitalizace okolí a oprav chodníků v okolí domů pro 

seniory. Na jednání bylo dohodnuto, že  2 zástupci komise se zúčastní jejich schůzky ve 

středu dne 10.2. 2016 a následně budou informovat členy komise o jejich požadavcích. 

 

Na jednání komise bylo předběžně odsouhlaseno vydání dvou čísel neperiodických publikací 

( Novosvětské listy ). Na příštím jednání komise bude zkonkretizován postup při jejich 

vydání (obsah, množství, finanční prostředky a tisk ). 

 

Na příštím jednání komise budou vybrány chodníky k opravě pro rok  2016. 

 

 

V. Nová záležitost 

 

Nebyly projednávány. 

 

VI. Program příští schůze 

 

Projednání došlé pošty. 

 

 VII. Ukončení 

 

Schůzka byla ukončena v 19:30 hod.  Další schůzka se bude konat dne  8.3. 2016 v 18.00 

hod.  v místnosti v budově základní školy  Přichystalova 20, Olomouc. 
 
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová   


