ZÁPIS
z jednání komise městské části č.6 Olomouc-Chválkovice
konané dne 12.10.2011
Přítomni: Vladimír Kauer, Růžena Fišerová, Pavla Trhlíková, PhDr. Bohumil Šíp, Helena
Michalcová,
Nepřítomni: ing. Miroslav Tichý, Jiří Švestka
Hosté: zástupci Městské policie Olomouc
Jednání bylo zahájeno v 18:00 hodin a řídil jej předseda pan Vladimír Kauer.
Program:
1. zahájení
2. zajištění dopravního omezení při lamp. průvodu
3. hlasování o příspěvku na společně pořádané akce, žádost T. J. Sokola Olomouc –
Chválkovice (viz bod 3 zápisu KMČ ze dne 21.9.2011)
4. předláždění ulic
5. návrh tištěné publikace
6. pronájmy pozemků
7. různé
K jednotlivým bodům programu:
Ad 2) Zajištění dopravního omezení, bezpečnosti provozu a účastníků Městskou policií
při lamp. průvodu konaného dne 27.10.2011 od 18 hodin. Projednáno s přítomnými
pracovníky MPO.
Ad 3) Komise souhlasí s příspěvkem ve výši 3.000Kč pro společně pořádanou akci KMČ,
T. J. Sokola Olomouc – Chválkovice a Sboru dobrovolných hasičů ve Chválkovicích
na hudební doprovod při lampiónovém průvodu a vánoční besídku. Hlasování: 5 – 0 – 0.
Předseda komise informoval členy komise o žádosti T. J. Sokol Olomouc – Chválkovice
na příspěvek při rekonstrukci oken místní sokolovny. T. J. Sokol Olomouc – Chválkovice se
má se svou žádostí obrátit na Magistrát města Olomouce.
Ad 4) Předseda komise informoval členy komise o možnostech realizace předláždění
chodníků v ulici Chválkovické od Kovárny po „bytovky“ (po č. p. 198) a předláždění
chodníku v ulici Skopalíkově od č. orientačního 57 po č. 69, které lze realizovat ještě
v letošním roce. Cena bude upřesněna po zaslání rozpočtu odpovědným pracovníkem TS
a bude rozeslána všem členům komise.
Ad 5) Komise byla seznámena s možností vydání tištěné publikace o městské části
Chválkovic. Po obdržení návrhu kalkulace bude rozeslána všem členům komise.
Ad 6) Komise souhlasí s pronájmem 500m² pozemku orné půdy a 45m² travního porostu
na
základě
dvou
žádostí
č.
j.
SMOl/Maj/22/4318/2011/Pr
a č. j. SMOl/Maj/22/4319/2011/Pr. Hlasování: 5 – 0 – 0.
Ad 7) Komise obdržela plán úklidu Technických služeb města Olomouce na zimní období.

Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.
Příští jednání komise se uskuteční dne 9.lispopadu 2011 v 18:00 hodin v ZŠ Pavlovičky, ul.
Maxima Gorkého 39, Olomouc.
Zapsal: PhDr. Bohumil Šíp
Předseda: Vladimír Kauer

Rozdělovník:
1) MMOl - OVVI - Mgr.Puhač
2) MPO - III.odd.

