
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 2
Droždín

Č. 11 / 2022 07. 12. 2022 / 17:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Bc. Ing. Rostislav Hainc, Vladimír Prášil, Pavel Helekal, Martina Hejlová Hollarová, Ing.
Roman Šimek, Mgr. Gabriela Lochmanová, Ing. Hana Kuglerová, Bc. Věra Žáčková

Hosté: pan Běhal

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Termíny akcí po 22. hodiněkontrola stávajících požadavkůnávrh plánu schůzí v příštím rocenávrh nových členů
komiseobecné informace
 
Usnesení:

Komise městské části projednala a schválila program jednání.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

p. Běhal se opakovaně ptá na opravu chodníku v ulici U cihelny, dále vznesl dotaz jak je to s přerozdělováním
peněz na počet obyvatel

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky

 
 
 
 
 
 
 
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Kontrola seče a údržba sadu - V realizaci
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Černá skládka - Předáno
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Prověření stavu zahájení ukládání elektrických sítí do země v MČ Droždín
- Vyřešené
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Požadavek na pročištění ulice Na Kopci - Předáno
Zápis č. 8/2022 ze dne 05. 09. 2022: Čištění chodníků - Předáno

05 Projednávané záležitosti

KMČ projednala plnění požadavků z předešlých zápisů
p. Prášil a p. Hejlová, informovali ostatní členy o listopadové schůzi s výborem dobrovolných hasičů



Prosba ke spolkům a spoluobčanům v obci, aby nahlásili termíny akcí pořádané v příštím roce po 22. hodině,
vzhledem k nutnosti schválení Radou města Olomouce
Lepší komunikace mezi místními spolky a rozdělování úkolů na akcích v budoucnu
Návrhy a představení kandidátů na doplnění stávající komise

 
 

05.1 05.1 návrh a schválení definitivního počtu členů KMČ

9 členů - pro: 8, proti: 0, zdržel se: 010 členů - pro: 1, proti: 7, zdržel se: 0
Usnesení:

všichni přítomní členové se usnesli, že definitivní počet členů KMČ bude 9 členů. Donominovat
dalšího člena lze kdykoliv během volebního období.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

05.2 návrh a schválení nových členů komise

KMČ projednala návrhy na zvolení nových členů KMČ 02 Droždín, návrhy byly následující:Dagmar Lenertová -
pro: 5, proti: 3, zdržel se: 0Václav Stejskal - pro: 2, proti: 6, zdržel se: 0Alena Dudešková - pro: 4, proti: 4, zdržel
se: 0
Usnesení:

KMČ projednala návrhy na zvolení nových členů a doporučuje přijetí paní Dagmar Lenertové, počtem 5 hlasů z
8.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Komise neobdržela žádné žádosti od odborů MMOl ke schválení.

07 Nové požadavky

08 Obecné informace

Termíny schůzí v roce 2023, vždy ve středu od 18.30 hod. v areálu MŠ4. ledna, 1. února, 8. března, 5. dubna, 3.
května, 7. června, 12. července, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince
Naceněné projekty a jejich realizace do budoucna:cyklostezka, přechod v ulici U cihelny, studie ulice Horní
Úlehla
Rozpis financí na rok 2023:

Nákup služeb - 75.000 Kč (zdobení a odstrojení vánočního stromu, dokup žárovek, následná péče o zeleň,
Droždínské hody, akce pro seniory, věnce a květiny k pomníkům, rozsvěcení stromu, mikulášské balíčky pro
školu a školku, podpora místních spolků a jejich akcí, Ukliďme česko)
Opravy - 75.000 Kč (odstranění černých skládek , opravy výtluků, cedule ke kontejnerům a fotopasti)
Estetizace - 300.000 Kč (projekt na živičný povrch ulice Jesenická v délce 130m - požadavek od r. 2013, dlažba
pro kontejnerové stání, zábradlí u zastávky H. Úlehla
Opravy chodníků a komunikací - 150.000 Kč (seznam se aktualizuje)

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hodin. 

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 11 / 2022

Datum schválení zápisu: 02. 01. 2023 Předseda/předsedkyně KMČ:
Vladimír Prášil



Zapsal/a:
Vladimír Prášil

Ověřil/a:
Martina Hejlová Hollarová


