Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 2. 1. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil, Bc. Dudešková,
Omluveni: pí Daňková
Hosté: p. Hutečka, p. Pražák
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Termíny schůzí v roce 2012: 2. ledna, 6. února, 5. března, 2. dubna, 7. května,
4. června, 9. července, srpen – prázdniny, 3. září, 1. října, 5. listopadu, 3. prosince.
- Svoz TKO chatařů – vzhledem k naplnění stanoviště pro svoz KO chatařů na ul.
Jesenická požádá KMČ o mimořádný svoz; upozorňujeme chataře, že odpad z těchto
stanovišť se vyváží pouze do října;
- Opravy chodníků – opravené chodníky převzal za KMČ p. Stejskal, při čištění propustku
v ul. Na Kopci bylo zjištěno, že odtok z propustku není sveden do kanalizace
- Rozpočet KMČ na rok 2012 – došlo ke snížení rozpočtu, v roce 2012 máme k dispozici
částku 160 tis. Kč (sníženo o 20 tis. Kč); informace o výši rozpočtu byla potvrzena až po
skončení schůze, proto bude o návrhu čerpání rozpočtu a příspěvcích na akce
v Droždíně jednáno na schůzi v únoru
- Úprava par. č. 70 (špice pod školou) – požadavek na prořezání stromů a odplevelení
pozemku, bude zaslána žádost na ŽP, současně bude dán dotaz, jak bude pokračovat
projekt na úpravu návsi (jeho realizace byla zahájena již v roce 2009); odpovídá:
Filipcová
- Výroční schůze SDH – koná se v neděli 8.1.2012 v 10:00 na sále u Šišků, za KMČ se
zúčastní ing. Filipcová
- Ničení majetku – jednotliví členové informovali o narůstajícím vandalismu v Droždíně
(ničení schránek na dopisy, házení popelnic přes plot, ohýbání značek, lámání stromů
podél silnic atd.), děje se většinou v pátek a v sobotu, bude požádána MPO a Policie ČR
o častější dohled v tyto dny
Požadavky hostů:
p. Hutečka (ul. H. Úlehla)
- informoval členy KMČ o propustku na ul. Na Kopci, jeho původní napojení do
kanalizace bylo při budování nové kanalizace zrušeno, voda odtékající tímto propustkem
končí na jeho zahradě a zahradě u Culků, proto požaduje neprovádět proplachování
tohoto propustku a také by chtěl zrušit původní kanalizaci, která vede přes jejich
pozemek, protože není na novou kanalizaci napojena, dále navrhuje při rozšíření ul. Na
Kopci řešit i odkanalizování této ulice a tím i propustku; p. Stejskal potvrdil tuto informaci
a navrhl 3. ledna provést místní šetření spolu s p. Prášilem z KMČ a p. Hutečkou
p. Pražák
- doplnil informace z minulé schůze: hlínu na své pozemky naváží z areálu Gymnázia
Čajkovského v Olomouci (výstavba nového sportoviště z finančních prostředků EU),
rekultivaci svých pozemků provádí postupně již několik let a bude pokračovat i v tomto
roce, za kvalitu navážené hlíny, její atesty odpovídá stavebník akce
- informoval o černé skládce na pozemku č. 501 ve vlastnictví města
Program a termín další schůze KMČ – 6. února 2012 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Rozpočet 2012,
Čerpání rozpočtu 2011, Požadavky hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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