Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 4. 6. 2018
I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 4. 6. 2018 v 17:00 hod v zasedací místnosti
hasičské zbrojnice.
II.Prezence
Přítomni za KMČ: Bc. Omelková, K. Kohoutová, L. Pour, L. Martinů, D. Švestková, J. Ratajský
Hosté: p. Děreš-stážník MP Olomouc, L. Introvič – spolek Los Vesinos
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) V rámci připravovaného projektu „asistent dopravy“ se z občanů Chomoutova
nepřihlásil žádný dobrovolník.
b) Ve spolupráci s MP komise řešila podrobněji situaci o odpadech ze zahrádek na
soukromých pozemcích v oblasti povodí Moravy. MP zajistí zdokumentování a zvýší
dohled při pravidelných obchůzkách.
c) KMČ odeslala požadavek na Magistrát města odbor životní prostředí na provádění
pravidelné údržby zeleně podél komunikace na Urnový háj.
2. Nově otevřené úkoly
a) KMČ v e spolupráci s místním spolkem Los Vesinos – Chomoutované sobě otevřela
projekt s názvem Almanach – Historie Chomoutova. V minulosti zde proběhlo několik
setkání s historikem p.Huškou, který sbíral fotografie a informace od místních
pamětníků a zpracoval je pro knižní vydání. Cílem projektu je hledání finančních
prostředků a vydání této publikace s předpokládaným termínem v květnu 2019. KMČ
odsouhlasila investici 50 000 Kč ze svého rozpočtu jako základní kapitál pro vydání této
publikace. Další náklady mohou být hrazeny z fondů EU nebo jiného dotačního
programu. Koncem roku 2018 proběhnou setkání s p.Huškou na kterých bude
přednášet o historii Chomoutova. Přednášky budou veřejné a budeme o nich občany
včas informovat.
IV. Informace a oznamy
a) Jednání komise se zúčastnila p.Kohoutková ze společnosti SocioFactor s.r.o., která se
zajímala o problémy na téma „rodinná politika“. Odpovědět budou zpracovány společně
z více městských částí a výsledek bude předložen Magistrátu města Olomouce.
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b) Místní spolek Los Vesinos – Chomoutované sobě pořádá workshopy na téma zdravého
životního stylu. Termíny setkání jsou 2., 9. a 16.6 na Poděbradech. Bližší informace
najdete na www.chomoutov.eu/akce nebo ve vývěskách.

VI. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:30. Termín příštího jednání bude v pondělí 6. 8. 2018
v 17:00.

Zapsala: L. Martinů

Bc. Barbara Omelková
Předsedkyně KMČ 5
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