Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 6. 2. 2012
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Pelikán, p. Prášil,
Omluveni: Bc. Dudešková,
Hosté: pan Hutečka (H. Úlehla), paní Vejmolová (Turečkova)
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Svoz TKO chatařů – mimořádný svoz dle sdělení magistrátu nelze provést, chataři jsou
informování, že odpad z těchto stanovišť se vyváží pouze do října; v případě trvalého
bydliště mohou požádat o popelnici, která se bude vyvážet 1x za 14 dní
- Rozpočet KMČ na rok 2012 – došlo ke snížení rozpočtu, v roce 2012 máme k dispozici
částku 150 tis. Kč
Rozdělení rozpočtu nárok 2012:
 Věnce k pomníkům a výsadba kytek u pomníku
2 tis. Kč
 Oslava Dne matek
4 tis. Kč
 Dětský karneval
3 tis. Kč
 Den dětí
3 tis. Kč
 Na činnost SK Droždín
7 tis. Kč
 Droždínské hody
7 tis. Kč
 Na činnost SDH Droždín
9 tis. Kč
 Rozdělení zbývající částky bude provedeno v průběhu roku 2012
115 tis. Kč
- Rozpočet na investice pro všechny KMČ ve výši 10 mil. Kč – jedná se o položku
rozpočtu, která bude rozdělena na základě výběru z aktuálně předložených požadavků
všech KMČ - KMČ Droždín žádá o provedení těchto akcí: dokončení výcvikového areálu
pro SDH Droždín (bouda, pergola, dětské prvky pro starší děti), projekt a stavební
povolení na zpomalovací ostrůvky a přechod pro chodce (ul. Pplk. Sochora), vybudování
živičného povrchu na ul. Na Příhonu po ul. Myslivecká (po zastávku MHD Droždínská
zatáčka)
- Opravy chodníků - bude řešeno na dalším jednání
- Webové stránky KMČ – MmOl požádal o aktualizaci webových stránek jednotlivých
komisí odpovídá: Pelikán
- Plán investic MmOl – z požadavků naší KMČ zařazena pouze rekonstrukce propustku
Adamovky na ul. Jesenická
- Žádost o prodej pozemku - manželé Pražákovi požádali o prodej pozemku č. 1287/1,
jedná se o příkop porostlý stromy – KMČ navrhuje pouze pronájem pozemku
- Info z magistrátu:
- Rozdělení ulic:
Dudešková – H. Kvapilové, Janouškova, Aldova, U Prachárny, pplk.. Sochora, V Kukle
Filipcová – Ke Stromkům, U Cihelny, Gagarinova, V Rynkách, E. Junkové, Turečkova
Prášil – Vítězství, Myslivecká, Arnoldova, Jesenická, Na Příhoně
Stejskal – Na Kopci, Horní a Dolní Úlehla, U Kříže, Akátová
Pelikán – chatová oblast
- Rozdělení kompetencí :
Dudešková – Městská policie Olomouc, dětské hřiště
Filipcová – zeleň, korespondence a vyřizování požadavků na MmOl
Prášil – TSMO, zimní údržba, úklid obce
Stejskal – chodníky
Pelikán – životní prostředí, doprava
Uvedené rozdělení ulic a kompetencí neznamená, že se musí občané při řešení
problémů, hlášení závad atd. obracet jen na určeného člena, k dispozici jsou jim všichni
členové KMČ.
- Automat na jízdenky – požadavek byl předán na MmOl, dle sdělení magistrátu se nové
automaty nakupovat nebudou, občané se musí jízdenkami předzásobit nebo si ji koupit
za vyšší cenu v dopravním prostředku
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Úklid obce – zajišťován pracovníkem TSMO panem Mikelem, návrh na nákup
křovinořezu a zajištění příslušného školení, aby mohl provádět i sečení ploch, které
nejsou zahrnuty do plánu seče zajišťované TSMO;
Požadavky hostů:
p. Hutečka (ul. H. Úlehla)
- dotázal se na řešení situace v ul. Na kopci (propustek) – MmOl přijal žádost na směnu
pozemků v souvislosti s rozšířením ulice, propustek zatím nevyřešen, není v plánu
investic a rozpočet KMČ je omezený, mohlo by být součástí úprav nutných k rozšíření
ulice
paní Vejvodová
- informovala KMČ o plánované přestavbě vepřína v areálu ZD na hřebčín (firma Delta
Invest), žádost na výrobu peletek v tomto areálu zatím stažena, také by mělo proběhnout
kácení topolů v areálu ZD
- připomněla požadavek na nové VO v ul. Turečkova

Program a termín další schůze KMČ – 5. března 2012 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Požadavky
hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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