Komise místní části č. 2 – Droždín
Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 10. 2. 2014
Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, p. Pelikán, p. Stejskal
Omluveni: Bc. Dudešková
Hosté: ing. Hainc, paní Večeřová, paní Žáková
Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00 v hasičské zbrojnici.
- 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 – schválen příspěvek ve výši 3000,00 Kč na Maškarní
karneval a 10000,00 Kč na Droždínské hody
- Knihovna v Droždíně – přesunuta do nových prostor v areálu MŠ Droždín
- Veřejné osvětlení – požadavek na doplnění VO na ul. Jesenická (od Čudů k Příhonu), u
hasičky, ul. V Kukle a výměna lamp na ul. U Cihelny (nedostatečné osvětlení, staré
lampy), nesvítí lampa na ul. Horní Úlehla u zastávky MHD směr Olomouc
- Prodej pozemku - Manželé Šrámkovi a paní Fottrová žádají o prodej části pozemku parc.
č. 496/2 za účelem rozšíření zázemí k pozemkům v jejich vlastnictví – KMČ s prodejem
uvedeného pozemku souhlasí
- Prodej nebo pronájem pozemku – pan Žáček žádá o prodej nebo pronájem části
pozemku parc. č. 743 na ul. Arnoldova za účelem vybudování zahrádky a parkovacího
stání. KMČ bude žádat magistrát o doplnění informací k této žádosti
- Objekt vodárny pod ul. Turečkova – KMČ obdržela žádost z odboru majetkoprávního o
informace k objektu bývalé vodárny na pozemku parc. č. 275 – kdo ji užíval, k čemu byla
používána a kdy užívání skončilo, v případě, že občané Droždína mají nějaké informace,
prosíme o jejich předání na detašované pracoviště MmOl v Droždíně.
- Parkování v ul. Jesenická - KMČ obdržela dotaz na možnosti zřízení parkoviště pro
chataře na ul. Jesenická na parc. č. 881, tato otázka byla řešena již v roce 2009, kdy KMČ
žádala o vyznačení a vymezení parkoviště na uvedeném pozemku, budeme tedy
pokračovat v dalším jednání v této otázce
- Nové prostory pro KMČ a detašované pracoviště – od 3.3.2014 bude jednání KMČ
probíhat v nových prostorách v MŠ Droždín, bude se zde nacházet i detašované
pracoviště MmOl.
Požadavky hostů:
Ing. Hainc
- Tříkrálová sbírka – v Droždíně vybráno cca 6500 Kč, koledníci děkují za příspěvky a
současně se omlouvají všem občanům, které nestihli navštívit
- Droždínské hody – pozvánky budou roznášeny dne 22.2.2014
- FBC Droždín bude dne 11.4.2014 od 16:00 provádět pravidelný sběr odpadků
v Droždíně a jeho okolí
- polepená zastávka na ul. H. Úlehla – požadavek na očištění
Paní Večeřová (ul. H. Úlehla)
- propadlý vjezd před domem, jedná se o pozemek města
- nesvítí lampa na ul. Horní Úlehla u zastávky MHD směr Olomouc
Paní Žáková (ul. Turečkova)
- Požadavek na zpomalení rychlosti na ul. U Cihelny, na této ulici chybí rovněž přechod
Paní Hloušková – opět upozornila na chybějící přechod na ul. Horní Úlehla
Termín další schůze KMČ – 3. března 2014 v 18:00, nově již v areálu MŠ Droždín
Plnění úkolů z minulého zasedání, Údržba a úklid obce, Informace z MmOl, Rozpočet 2014, ,
Požadavky hostů
Zapsala: Ing. Filipcová
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