Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 7. 1. 2013
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Stejskal, p. Prášil,
Omluveni: p. Pelikán, Bc. Dudešková
Hosté: p. Konečný, p. Pražák, p. Culek, p. Ostrčil
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Termíny schůzí v roce 2013: 7.ledna, 4.února, 4.března, 8.dubna, 6.května,

3.června, 1.července, srpen volno z důvodu dovolených, 2.září, 7.října,
4.listopadu, 2.prosince
-

-

-

-

-

svoz bioodpadu – proběhne dne 18.1.2013, v zimním období se bioodpad vyváží
v měsíčním intervalu, svoz TKO probíhá i nadále 1x za 14 dní (sudý týden)
Rozpočet KMČ na rok 2013 – přesná částka určená KMČ nám není známa, proto bude
o návrhu čerpání rozpočtu a příspěvcích na akce v Droždíně jednáno na schůzi v únoru
Pronájem pozemku – p. Jaroš žádá o pronájem části pozemku č. 790 při ul. Vítězství za
účelem užívání již vybudovaného garážového stání (ul. Vítězství 10) – KMČ s pronájmem
souhlasí za podmínky úhrady nájmu za předchozí roky, kdy byl pozemek využíván, a to
nejméně 5 let
Pronájem pozemku – manželé Šiškovi (Gagarinova 5) žádají o pronájem části pozemku
č. 50/2 o výměře 30 m2 při ul. Elišky Junkové za účelem rozšíření zahrady, požadovaná
část pozemku je již oplocena a využívána jako součást zahrady - KMČ s pronájmem
souhlasí za podmínky úhrady nájmu za předchozí roky, kdy byl pozemek využíván, a to
nejméně 5 let
Prodej pozemku – paní Hubáčková (Gagarinova 21) žádá o prodej pozemku č. 7 o
výměře 244 za účelem rozšíření zázemí k domu, tento pozemek již užívá na základě
smlouvy o nájmu – KMČ nesouhlasí s prodejem, doporučuje ponechat pronájem na dobu
neurčitou, pozemek může být využit při případné úpravě veřejného prostranství kolem
hasičky a vodní nádrže
Místní rozhlas – nefunguje rozhlas v ul. Jesenická u Laštůvků, požadavek na opravu
Zimní údržba – v měsíci prosinci obdržena mailem stížnost od Bc. Haince , ve které
poukazuje na nadměrné solení v rámci zimní údržby, jízdu traktoru s pluhem po
chodnících – stížnost předána na TSMO, odpověď zatím neobdržena
Rozšíření ul. Na Kopci – v zápise ze dne 4.6.2012 byli občané informováni o zamítnutí
navrhované směny pozemků města (ul. Turečkova, p.č. 276) s p. Pražákem k rozšíření
ulice, byli navrženy 3 nové varianty:
1. směna za pozemek č. 1300/7 o výměře 704 m2 v k.ú. Droždín – s touto
variantou KMČ nesouhlasí, jedná se jeden z posledních větších pozemků
v majetku města v Droždíně
2. směna za pozemek č. 1576/1 v k.ú. Chválkovice
3. směna za část pozemku č. 473/1 v k.ú. Droždín – s touto variantou KMČ
nesouhlasí, na tento pozemek je uzavřena smlouva se sdružením Sagittaria za
účelem užívání a zachování sadu do 31.10.2012, sdružení Sagittaria bude
žádat o prodloužení smlouvy.
KMČ souhlasila s variantou č. 2. Nyní jsme obdrželi rozhodnutí Rady města Olomouce,
kdy Rada města Olomouce po projednání žádosti KMČ a všech variant schválila dne
11.12.2012 předběžný záměr směnit pozemky dle varianty č. 3
požadavek na rozšíření VO – ul. Jesenická, Myslivecká, U Cihelny
Požadavky hostů:
p. Culek (SDH Droždín)
- informoval členy KMČ o podaných žádostech o dotace na dokončení výcvikového
areálu pro hasiče – KMČ navrhuje vyvolat společnou schůzku s náměstkyní Mgr.
Machovou a řešit s ní otázku dokončení výcvikového areálu
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- dotaz na byt v MŠ Droždín a jeho využití na knihovnu a místnost pro schůze KMČ –
SDH potřebuje vybudovat v hasičce sprchy a místnost na odkládání výstroje po zásahu
p. Konečný
- podal dodatečné informace k žádosti o pronájem pozemku u svého domu, vše si nechal
znovu vyměřit a souhlasí to s původními plány, podal záznamů ale zasahuje jeho plot na
pozemek města, proto žádal o pronájem
Mgr. Ostrčil
- rekonstrukce ul. H. Kvapilové – požaduje reklamovat provedení rekonstrukce, již při
mírném dešti zůstává písek splavený z horní části ulice u nově vybudovaného nájezdu,
stále svítí staré i nové VO
- požadavek na dopravní zrcadlo křižovatka ul. H. Kvapilové, V Kukle, Janouškova, při
odbočení z ul. H. Kvapilové není vidět přijíždějící auta z ul. Janouškova, jezdí zde děti na
kole, riziko jejich zranění
- požadavek na rozšíření VO v ul. V Kukle
- požadavek na instalaci svodidel při sjezdu od Sv. Kopečka do Droždína na ul. Vítězství
Program a termín další schůze KMČ – 4. února 2013 v 18:00:
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Rozpočet 2013,
Čerpání rozpočtu 2012, Požadavky hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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