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tt'!Ě-J- KMČ ě.27, oLoMoUG - TÝNEGEK
Zápis č.312015

z jednání dne 26.března2015

I. Prezence

Přítomni: V.Kauerová, M. Trembáčová, M. Letochová, J, Jotďán, J, Jelének

Nepřítomen: J.Vlasák

Hosté: zástupce MPO - V. Kubina

Prezenční listina je nedítnou součástí čistopisu tohoto zápisu,

|I. Zaháiení

KMč se sešla poprvé v novém složení na zékladě jmenování usnesením RMo

ze dne 17.2.2015 s účinností od I.3.20I5. V pruběhu jednání bylo přítomno 5

členů, jeden se nedostavil, komise byla usnášeníschopná po celou dobu jednání,

čt.norre se vzájemně představili a předali předsedkyni kontakty pro komunikaci

v rámci komise. Nově se na vývěsce KMČ objeví seznam členů včetně všech

plánovaných termínů jednání komise pro rok 2015. Členové se jednomyslně

shodli na změně času konání komise _ vždy v 18.00 hod.

Následovalo ustanovení funkce tajemníka I(Mč: Návrh na funkci tajemníka:

Miroslava Trembáčová

Hlasování: pro: 5 proti:0 zdržel se:O

Do funkce tajemníka KMČ č.27 byla zvolena Miroslava Trembáčová, Iďerá

bude rovněž zastupovat v době nepříiomnosti předsedu KMČ.

V bloku organizaěních záIežitostí byli členové seznámeni s novým statutem

komise a jednacím a odměňovacím řádem, dále s rozpočtem komise, a rovněž

byli členové upozorněni na nutnost odevzdat potřebné osobní podklady na

ekonomický odbor MMQL. Diskutovánabylai budoucí moŽnost zapojení ČlenŮ

komise do práce v ruzných oblastech života měslské části, které budou na

příštím jednání konkretizovány.

III. Otevřené bodv z minulého zápisu

1,. záměr vybudování přechodu pro chodce na ulici Šternberská včetně

opravy související kanalizace opravy dešťové kanalizace na ulici

B.Martinů - trvá. O dalším vývoji budou občané dále informováni.



2. od 6.3. zahájen pravidelný svoz bioodpadu _každý sudý pátek.

3. Sběrová sobota proběhne v Týnečku dne 30.5. Kontejner bude umístěn

v lokalitě U rybníka.

IV. Nové body

a) Došlá pošta

oznámení DPMO o plánované ýluce městské hromadné dopravy - umístěno na

ývěsce KMČ

n) Žáaost o stanovisko z odboru životního prostředí. KMČ obdržela dotaz

z odboru životního prostředí, zda souhlasí s umístěním kontejneru na

kovy. Pro testovací umístění bylo vybráno stanoviště na ulici ŠevČÍkova.

Pro: 5 proti:0 zdržel se:0

předsedtcyně sdělí písemně odboru životního prostředí souhlasné stanovisko

KMC.

V. Různé, diskuze

a) na příštím jednaní bude aktualizov án plán investic KMČ v oblasti oPrav

chodníŘů a komunikací, případné podněty mohou obČané zasílat na

emailovou adresu vlasta.kauerova@olomouc.eu či sdělit osobně

předsedkyni komise do 2O.dubna, plán je nutné předat do 30.4.2015

b) p. Jordán upozomil na opakovaný problém ořezu topolŮ v lokalitě u rybníka -
přóosearyně komise učiní dotaz na OŽP a sdělí qýsledek na příŠtí komisio

dále upozornil íLa špatné chodníky a silnice, kíeré uŽ byly v minulosti

nárokovrány v plánu oprav

c)pí. Letochová připomněla prioritu řešení problému nového přechodu na

šternberské ulici



d) předsedkyně komise bude kontaktovat p.Šubu, předsedurnístního Sokola

5.ráuiatou spolupráce, rovněž bude kontakíovat i ředitelku MS Blodkovo nám,

a nabídne možnost spolupráce

e) člen MPO informoval o spolupráci s MPO

WI. Ukončení

předsedkyně ukončila jednaní v 19.30 hod. Příští jednání se bude konat v místní

knihovně 30.dubna v 18.00 hod.

Jednání jsou veřejná a veřejnost je na ně srdečně zvána.

Nová komise uvítá jakékoliv podněty od občanů,

Zapsala : Miroslava Trembáčová
Zipisdoplnila a ověřila předsedkyně KMč č.27 Mgr. Vlasta Kauerová


