Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 5. 2. 2018
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 5. 2. 2018 v 17:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, L. Martinů, J. Švarc, L. Pour, K. Kohoutová, MUDr.
P. Hejtmánek, Ing. M. Strýček
Hosté: strážník MP – p. Děreš, zástupci SDH - p. Staník, p. Ratajský, za TJ Sokol
p. Švestková a členky z Klubu seniorů (předsedkyně p. Šimková a p. Brüknerová), p.
Lenka Introvič

III.Program
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápis
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
a) MP nadále provádí preventivní kontroly v Chomoutově a zajišťuje dohled na
přechodech v ranních hodinách v úterý a ve čtvrtek.
b) Předsedkyně KMČ se zúčastnila schůzky se senátorem za Olomoucký kraj –
MUDr. Lumírem Kantorem na Krajském úřade, kde bylo projednávána situace
ohledně bouchajících poklopů a způsobu jejich trvalejší opravy. Dále byly
položeny otázky týkající se dalších možností opravy vozovky, která je pro
současný provoz nevyhovující. Variant je více a my se snažíme s majitelem
komunikace – Olomouckým krajem jednat o způsobu řešení situace. Komise
si uvědomuje závažnost situace a snaží se z dostupných možností vyhledat
kompetentní osoby, které nám k této situaci poskytnou závazné stanovisko.
Nadále budeme v této věci jednat, dokud se nám nedostane adekvátní
odpovědi.
2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ nabídka členům TJ Sokol a členům SDH členství v Komisi. Takto úzká
spolupráce pomůže lepší komunikace mezi těmito spolky a měla by zlepšit
celkové vnímání našeho společného poslání – vzájemně si pomáhat a
organizovat společenský a kulturní život v naší městské části. Návrh členů
očekáváme do příštího jednání.

b) Předsedkyně pozvala zástupce místních spolků za účelem představení návrhu
plánu akcí pro rok 2018. Domluvili jsme se, že proběhnou místní setkání v
rámci spolků, kde se tyto návrhy přednesou. Termín uzavření plánu je na
dalším jednání komise 5.3. Předběžný plán akcí najdete na
www.chomoutov.eu/akce.
c) Komise obdržela Upozornění na obrubník za mostem na Štěpánovské ul.,
který může poškodit projíždějící auta. Budeme žádat o zvýraznění označení
okraje obrubníku reflexním páskem a zviditelnění bílého pruhu na komunikaci.
d) Předsedkyně Klubu seniorů upozornila na pořádání akci ke 100. výročí české
státnosti. Oslava by se mohla konat v září 28. nebo v sobotu 29. Za tímto
účelem je potřeba aby všechny spolky společně tuto akci organizovali.
Konečné rozhodnutí, zda se bude oslava konat uděláme na dalším jednání
komise za účasti zástupců spolků.
e) Komise obdržela dotaz na stav vydání knihy o historii Chomoutova.
V současné době je zpracovaný podrobný historický přehled ale z důvodu
nedostatku finančních prostředků na pořízení této publikace je tento projekt
odložen. Komise se pokusí zjistit možnosti, jak tento projekt realizovat.

IV. Informace a oznamy
a) Plán kulturních akcí průběžně aktualizujeme na stránkách
www.chomoutov.eu/akce.
b) Nejbližší akce v sobotu 24.3.2018 Bubnování pro radost – indiánská dýmka
míru. Hudební odpoledne pro malé i velké.
c) Setkání jubilantů proběhne 28.2. v 9:30.

VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí
5. 3. 2018 v 17:00

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5

