
KMč é.27, oLoMoUG - TÝNrčex

Zápis č.912015

z jednání dne 24. září2015

I. Prezence

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

Š. Šubová

Nepřítomen: -

Hosté; zástupce MPO strÉřnikKubina, p.R.Zap|eta1, člen TJ Sokol

Prezenční listina je nedilnou součástí čistopisu tohoto zápisu.

Ilz Zahájení
KMČ se sešla v 18.00 hodin. V pruběhu jednání bylo přítomno 6 členů. Komise
byla usnášení schopná po celou dobu jednání.

III: Otevřené body z minulého jednání

1. KMČ dala podnět na odbor dopravy, zóa je možno zal<finlizavat dopravní
značení na území Týnečka a rovněž požádala o omezení rychlosti vozidel na
celém izemí obce. Tento bod je v jednání - zajistíkoordinátor pro KMČ. Jelikož
do dnešního dne neobdržela KMČ od odboru dopravy ohlas na tento podnět,
předsedkyně bude tento požadavek urgovat.

2.Požadavek na umístění košů na psí exkremen§, požadavek na zqištění
tňňby soukromých i veřejných ploch, tr<teré nejsou udržovány a oténka řešení
zeleně u pomníku - podněty byly předány odboru životního prostředí - v jednání
Ing. Stěpánková a RNDr. P. Loyka.

3. Požadavek na přepracování jízdních řádu linky č.70I tak, aby byly zřetelně
vyznačeny spoje zajižďějící přes Selské náměstí - ze strany DPMO přislíbeno
řešení při změnách jízdních řádů v prosinci 2015. Označení spojů zajížďéjících
přes Selské náměstí je na jizdním řádu, kteý je vyvěšený v Týnečku, již zíetelně
vyznačerro zelenou barvou.



4. KMČ požáďala OVVI o umístění houpačky pro starší děti na hřišti. Odbor
poskytl kontakt na příslušnou firmu,I<tetá se dodáním certifikovaných houpaček
zabývá. Vzhledem k ceně takové houpačlcy (min. 20 000,- Kč) KMČ rcalizaci
navrhne až napříští rok.

5. Pokácení smrku u pomníku - smrk byl nabídnut jako ,,VÁNOČNÍ STROM"
na náměstí před radnici, čeká se na vy,jádření OWI.

6. KMČ požádá o zajištění postřiku chodníku u autobusové zastávky na OŽP a
bude požadovat odstranění betonu v parčíku - na místě bývalé telefonní budky.
Jelikož tento podnět OŽP zatimneřeší, KMČ jej bude urgovat.

IV. Nové body

a) Došlá pošta

- Oznámení DPMO o opravách - zména provozu veřejné hromadné dopravy
umístěno na ývěsce KMC.

- TSMO - přehled činností na měsíc říjen je umístěn na vývěsce KMČ.

- Sběrová sobota v Týnečku * dle sdělení OŽP není v lokalitě Týneček na
podzim 2015 plánována. Rozpis stanovišť vyvěšen na vývěsce KMČ.

V. Různé, diskuze

a) KMČ vznese písemný požadavek na konání příštích sběrových sobot
v Týnečku.

b) KMČ obdržela dotaz od občani, zda bude mísúd SOKOL pořádat podzimní
sběr železného šrotu. Zástupce Sokola p.Zapletal zJisti možnosti a v případě
uskutečnění této akce bude v předstihu občany informovat na letáčcích,
poštovních schránkách i na vývěsce KMČ.

c) p. Jelének upozornil na autobusový spoj, kteď oďjíždí ve všední dny v 7.33
zTýneéka, tento spoj neplrrí funkci ,,ŠKOLNÍHO AUTOBUSU", jelikož děti,
které s ním jezdí, nestíhají začáúek vyrrčování z důvodu každodenniho zpožďěni
tohoto spoje. Požadavek bude řešen v rámci nových jizdruch řádů v prosinci
2al5.
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d) KMČ znovu upozorňuje všechny občany Týnečka, aby neparkovali svá
vozidla na chodnících, používali k parkování svých vozů jen místa k tomu
určená, Toto upozornění se aktuálně t}ká především horní části ulice B.Martinů.

e) Předsedky"ě navrhla jako pokladníka za KMČ pí. Š. Šubovou. Všichni
členové jednomyslně souhlasili s předloženým návrhem.

0 KMČ obdržela podnět paní řkicišinové na nepřehlednost při přechinení cesty
u kapličky z důvodu vysokého vzristu živého plofu kolem kapliěky. KMC
předala podn_et OŽP s požadavkem na rychlé sestříhání živého plotu na nižší
úroveň, KMC rovněž durazrě požádala o okamžité řešení zanedbaného stavu
zeleně okolo chodníku na Šternberské ulici (soukromí vlastníci).

g) KMČ se dohodla, že pro seniory zTýnečka zajistí orgarizaci předvánočního
posezení s hudbou a pro všechny zá4emce besedu o historii Týnečka s p_rezentací

fotografií z minulosti obce. Termíny budou zveřejněny na vývěsce KMC.

h) KMČ a zásfupce TJ Sokol se dohodli, že se pokusí zajistít umístění
vánočního stromu na místním hřišti a v rámci adventních nedělí rÁe budou
probíhat vánoční akce s občerstvením a ve spolupráci s místní mateřskou
školkou i vystoupení dětí u,,vánočního stromu".

IV. Ukončení

Předsedkyně ukonči|a jednáni v 19.00 hodin. Příští jednání se bude konat
v místní knihovně 29. říina v 18.00 hod.

účast nřislíbil nám. PhDr.P. Urbášek

Komise uvíta jakékoliv podněty od občanů.

Zapsala: Miros lava Trembáčová

ulici.


