Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 1. 3. 2017

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 1. 3. 2017 do jídelny ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, Martin Grygárek, Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková
KSČM, Václav Kryl ANO2011, Mgr. Michael Mencl ČSSD (předseda), Luděk Mrákava
Nepřítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Bc. Roman Vlha ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel
KSČM
Hosté – občané Řepčína a zástupce MPO
III. Schválení minulého zápisu


Komise schválila zápis z únorového jednání.

IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:


Děkujeme za zjednaný pořádek v parkování v Řepčínské ulici a za hlídky před školou.



Členové KMČ se nadále domnívají, že Policie má možnost řešit odstranění automobilu bez
RZ na pozemní komunikaci.

Další projednané záležitosti:


Rada města zaslala organizátorům obou peticí a předsedovi KMČ své vyjádření k problematice azylového domu Charity Olomouc.



Komise bude na základě žádosti občanů sledovat výsledek poskytnutí dotace Charitě, zejména podmínky dotačního titulu.



Bude vybudováno zpevněné stanoviště nádob na tříděný odpad v Křelovské ulici. Řeší se
jeho umístění s ohledem na trasu plánované cyklostezky a strom určený k pokácení.



Členové Komise se dohodli, že na podzim proběhne společenská akce pro letošní jubilanty z Řepčína, a to v nově opravených prostorách KMČ. Termín bude upřesněn.



Na KMČ se obrátila Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Olomouc, která nabízí sociální
službu osobní asistence v Olomouci a okolí. Služba je určena pro seniory a zdravotně
znevýhodněné osoby, kteří se nachází v tíživé situaci, cítí se být osamoceni a málo
soběstační. Nabízí odlehčení pečujícím rodinným příslušníkům, kteří se dlouhodobě starají o
osobu blízkou a potřebují v péči vystřídat. Osobní asistence pomáhá uživateli při zvládání
úkonů osobní hygieny, stravování, oblékání, úklidu v domácnosti nebo nabízí doprovod
k lékaři, na úřad, na kulturu, procházku či jiné úkony po domluvě s uživatelem. Kontakt:
Mgr. Daniela Gajdošíková tel: 731 619 694, Bc. Václav Skalický, Dis. tel: 731 633 746,
asistence-ol@maltezskapomoc.cz



Po domluvě s dobrovolníky z Hejčína proběhne letos „Úklid břehů Mlýnského potoka“
společně s akcí „Ukliďme Česko“ v sobotu 8. dubna. Sraz dobrovolníků je v 8:30 u
mostu v Hejčíně nedaleko lanového centra UP.

V. Nové požadavky


Komise dává souhlas k pachtu pozemku č. 985/3 a 849/30 v k. ú. Řepčín, Olomouc,
č. jednací SMOL/026424/2017/MR/Tom.



Občané upozorňují na zanedbanou zimní údržbu v Řepčíně a na in-line okruhu, kdy
chodníky byly za zimu v některých lokalitách odklizeny jen jednou, a to až po týdnu od posledního sněžení.



Komise přijala požadavek občanů na osvětlení in-line okruhu. V současné době však usilujeme přednostně o osvětlení parku a spojovací komunikace z Křelovské ke Globusu.



Komise odsouhlasila bezodkladné odpojení veřejného osvětlení v ulici Na zahrádkách (v
bývalé ulici Kusá), které nesvítí na chodník na pozemku města.

VI. Závěr
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 5. 4. 2017 v 18:30 v jídelně ZŠ prof. Matějčka.
Všechna jednání Komise jsou veřejná.

Schválil: Michael Mencl
Zapsal: Ladislav Čáp

