KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 4 OLOMOUC-HOLICE
ZÁPIS ZE SCHŮZE
ZE DNE 25. 8. 2010

1.Zahájení
KMČ č. 4 svolala pravidelnou schůzi v 18:00 hodin dne 25. 8. 2010 v kanceláři
detašovaného pracoviště Holice.

2.Prezence
Pan Tomášek zahájil schůzi za přítomnosti členů KMČ – Ing. J. Štůly, Mgr. Horské,
J . Dostála, Mgr. Kameného, H. Šiškové, Mgr.I.Forman, Ing.M.Štěpánka a I.Kalodové.
Hosté: zástupce Městské policie Olomouc
3. Kontrola zápisu z minulé schůze
- bez připomínek

4. Došlá pošta:
-

Na vědomí:

-

Oprava ulice Emmy Destinové, bude provedena recyklátem.
Rozhodnutí o užívání místní komunikace v ulici Stará Přerovská – zřízení telefonní
přípojky do areálu LINDE GAS a.s.
Dopis Ing.Josefa Svobody, týkající se likvidace zahradního odpadu ze zahrádek na
pozemku, jehož je vlastníkem.

-

-

Majetkoprávní záležitosti:

-

KMČ schvaluje:

-

prodej parc.č.878/17 – 127m2
pronájem části parc.č.1920/3 – 4m2
a majetkoprávní záležitosti, vyřízené během prázdnin – KMČ souhlasí:

-

s prodejem části parcely č.1940 – 80m2
s prodejem části parcely č.1940 – 98m2 a č.1938 – 45m2
s pronájmem části parcely č.1064 – 6m2
s pronájmem části parcely č.1067-29m2
s pronájmem parcely č.1583-18m2

5. Různé:
-

Do příští schůze zpracovat připomínky k zimní údržbě,
dále do příští schůze připravit požadavky do plánu údržby pro rok 2011.

-

Požadavek KMČ:
Vzhledem k neutěšenému stavu sečení zelených ploch na území Holice
(mimo plochy, které seče firma Víťazka) opětovně a důsledně žádá KMČ,
aby toto sečení bylo rovněž zadáno firmě Víťazka.

-

Byla podána ústní informace o jednání u náměstka RNDr.Šnevajse, týkající se
petice občanů z ulice U cukrovaru a přilehlých ulic ohledně nepřizpůsobivých občanů
v této lokalitě.

-

KMČ žádá, aby na ulici Krokova byla u kontejneru na tříděný odpad instalována kameraJe zde velký nepořádek, převrácené kontejnery a je zde uskladňován odpad, který sem
nepatří.

Příští schůze se koná 1.9.2010 v 18:00 hodin

Schválil:
Zapsala:

S.Tomášek, předseda KMČ č.4
H.Šišková

