KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 1 – ERNOVÍR - HRADISKO
Zápis ze sch zky
I.

Zahájení
KM
. 1 svolala pravidelnou sch zku dne 8.12.2008 v 18.00 hod., v hasi ské zbrojnici
v ernoví e.

II.

Prezence - p edseda zahájil sch zku.
p edseda p. outil, D. Rudolfová, Ing. Cupák, p. Ryzner, p. Nakládal, Ing. Chrenko,
PhDr. Hovadík, Ing. Kropá
Omluven: Ing. Cupák
Hosté:
RNDr. Lakomá, M stská policie , 182, 038
P ítomni:

III.

Kontrola zápisu z minulého jednání komise –
P edseda p e etl zápis z minulé sch zky. Bez p ipomínek.

IV.

Zápis z jednání komise

1.

Pozvánka na jednání – Inline stezka – Hej ínské louky dne 16.12.2008 v 9.00 hod. Za komisi se
zú astní Ing. Chrenko.
Komise bere na v domí.

2.

Dne 9.12.2008 prob hne sch zka p edsed komisi se zástupci m sta Olomouce, Technických
služeb, DPMO a M stské policie. Komise bere na v domí.

3.

PhDr. Hovadík projednal tisk Ro enky 2008.

4.

Statutární m sto Olomouc:
- pronájem pozemku – parkovací stání na Jablonského ulici, .j. SmOl/Maj/22/4665/2008/Sk
Komise souhlasí s podmínkou, že nebude zúžen profil chodníku.
- prodej pozemku – ul. Na Hrázi – 10 m2 – manželé Kubá kovi - dorovnání pozemku .j. SmOl/Maj
22/6714/2008/Go
Komise souhlasí.

5.

Magistrát m sta Olomouce – rozkopávky:
- ul. Jablonského – oprava fasády RD, .j. SmOl/OPK/ /79/5507/2008/Št
Komise bere na v domí

6.

Komise dohodla termíny sch zek na rok 2009.

V.

Úkoly:
- návrhy na využití finan ních prost edk ur ených pro KM
2009
- pokra ování p ípravy ro enky 2008

VI.

Ukon ení:
P edseda ukon il sch zku v 19.15 hod. a p eje všem len m komise a ob an m
š astné a veselé vánoce a mnoho št stí v novém roce 2009.

. 1 na menší inv. akce pro rok

P íští sch zka se bude konat 12.ledna 2009 v 18.00 hod. v hasi ské zbrojnici.
Zapsala:

Dagmar Rudolfová

Zápis schválil:

Ladislav outil

ernovíra

