Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 6. 1. 2014
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Pelikán, Bc. Dudešková,
Omluveni: p. Stejskal
Hosté: ing. Hainc
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- Termíny schůzí v roce 2014: 6. ledna, 10. února (posun o týden z důvodu jarních

prázdnin), 3. března, 7. dubna, 5. května, 2. Června, termíny pro 2. pololetí budou
zveřejněny později
-

-

Svoz bioodpadu –v zimním období se bioodpad vyváží v měsíčním intervalu
v termínech 17.1., 14.2. a 14.3., svoz TKO probíhá i nadále 1x za 14 dní (sudý týden)
Rozpočet KMČ na rok 2014 – přesná částka určená KMČ nám není známa, proto bude
o návrhu čerpání rozpočtu jednáno na schůzi v únoru
Rozšíření ul. Na Kopci – v zápise ze dne 7.1.2013 byli občané informováni o nových
variantách navrhované směny pozemků města s p. Pražákem k rozšíření ulice:
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 Zastupitelstva města
Olomouce, kdy Zastupitelstvo města Olomouce po projednání žádosti KMČ a všech
variant schválilo dne 16.10.201 směnit pozemky dle varianty č. 3
Knihovna v Droždíně – přesunuta do nových prostor v areálu MŠ Droždín
Klub seniorů – další setkání klubu seniorů proběhne dne 21.1.2014 od 14:30
v prostorách klubu, náplní setkání bude zvolení předsedy klubu a zahájení činnosti klubu
Požadavek na ořez stromů – jedle na ul. Aldova u stanoviště kontejnerů, strom zasahuje
do drátů
Požadavek na odstrojení vánočního stromu
Požadavky hostů:
Ing. Hainc
- pozvánka na florbalový ples, který se koná dne 17.1.2014 na sále u Šišků
- Tříkrálová sbírka - v sobotu 11. a v neděli 12. ledna 2014 proběhne v dopoledních
hodinách tradiční Tříkrálová sbírka České Charity v Droždíně. Zájemci, kteří by se chtěli
zúčastnit koledování, zvláště z řad dětí, dostavte se v neděli 12. ledna v 10:00 hodin
k rybníku u školy. Hudební nástroje a tříkrálový kostým vítán.
- Droždínské hody – organizátoři hodů budou žádat o dočasný zákaz stání aut za
školou v době konání hodů, den konání 20.4.2014, začátek průvodu bude posunut na
8:15, bohatý doprovodný program
- Divadlo – po loňském úspěchu bude 26.4.2014 v Droždíně další divadelní představení
- pozvánka na ligové zápasy a turnaje FBC Droždín, více ve vývěsce FBC Droždín na ul.
Gagarinova

Program a termín další schůze KMČ – 10. února 2014 v 18:00 (termín posunut o týden
z důvodu jarních prázdnin):
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Rozpočet 2014, ,
Požadavky hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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