KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 12.12. 2017
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 12. prosince 2017
v klubu seniorů v suterénu domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise nebyla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně )
Vladimír Kauer
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Nepřítomni:

Pavel Mulák,
Ing. Monika Orel
Tomáš Pavlůsek ( omluven )
Mgr. Isabela Pospíšilová

Hosté: p. Čechovský – starosta TJ Sokol Olomouc Nový Svět, zástupce městské policie
Olomouc a zástupce policie ČR
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání nebyl schválen zápisy ze schůzky konané dne 14.11. 2017, neboť komise nebyla
usnášení schopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Členové komise neměli žádné požadavky na zástupce policie ČR a městské policie Olomouc.
Na jednání komise se dostavil p. Čechovský – starosta TJ Sokol Olomouc Nový Svět
s informací o akcích pořádaných TJ Sokolem Olomouc Nový Svět na rok 2018. Současně
navrhl komisi, aby se stala spolupořadatelem těchto akcí s tím, že by se podílela finančně
na těchto akcích. Předložil komisi návrh na výši příspěvků na jednotlivé akce. Vzhledem
k tomu, že komise nebyla usnášení schopná věc bude projednána na příštím jednání.
Předsedkyně předložila na jednání komise termíny jednání KMČ č. 16 v roce 2018. Jednání
komise bude probíhat v senior klubu v suterénu bytového domu Přichystalova 70 každé
druhé úterý v měsíci od 18:00 hod.
Termíny jednání KMČ č. 16 v roce 2018
9. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna, 15. května, 12. června,
10. července, 14. srpna, 11. září, 9. října, 13. listopadu, 11. prosince

Nové požadavky
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní se obrátil na KMČ se žádostí o stanovisko
k pronájmu nemovitých věcí v jeho vlastnictví a to: části pozemku parc. č. 205/1 ostatní
plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Hodolany , obec Olomouc. Předmětný pozemek se nacházejí
na ul. Sudova. Společnost ZEMAN Váhy s.r.o. žádá o pronájem části pozemku za účelem
parkování. Společnost je novým vlastníkem nemovitosti na ul. Sudova. Tuto nemovitost
odkoupila od p. Matuštíka, který měl od statutárního města Olomouc v pronájmu cit. část
pozemku.
Vzhledem k tomu, že komise nebyla usnášení schopná bude tato věc projednána na příštím
jednání komise.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:30 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 9.1. 2018 v 18:00 hod. v místnosti senior klubu v 1.PP.
bytového domu Přichystalova 70.
VIII. Podpis zpracovatele + předsedy
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

