
 
 

Zápis č. 9 z jednání KM Č Nemilany  
konané dne 25. zá ří 2013 

 

Přítomni za KM Č: V. Pavlík, P. Děreš, M. Fillová, M. Pokorný, J. Monič, P. Svobodová, E. 
Pospíšilová, L. Zenglerová 

Nepřítomni:  P. Smítal, E. Kolajová 

Policie ČR: pprap. Jaklová 

Program: 

1. Kontrola minulého zápisu 

- SMO převzalo dokončené opravy chodníků v ul. Janíčkova, Povelská, Raisova a 
Sortovní do správy. Z důvodu menšího rozsahu prací a uplatnění sankcí vůči zhotoviteli  
byly celkové náklady nižší o 50 tis. Kč a dosáhly výše 190 tis. Kč. 

- Předseda KMČ a p. Smítal projednali s vedoucí majetkoprávního odboru SMO Mgr. 
Křížkovou otázku řešení užívání předzahrádek v Nemilanech. SMO v interní směrnici 
stanovilo pravidla pro legalizaci pozemků užívaných vlastníky RD jako předzahrádky, 
podle kterých nelze pro některé městské části udělit výjimku. Vlastníci RD, kteří nezruší 
oplocení předzahrádky, budou vyzváni k uzavření nájemní smlouvy na pronájem 
pozemku ve výši 5 Kč/m2/rok. Bezúplatné užívání předzahrádek nebude možné. 

- P. Děreš sdělil, že termín jednání s primátorem SMO ve věci žádosti  FK Nemilany o 
poskytnutí dotace na investiční záměr „Sportovní centrum Olomouc – Nemilany“ zatím 
nebyl stanoven. 

2. Ostatní   

- Z prostředků KMČ pro rok 2013 na drobné opravy nebyla dočerpána částka cca ve výši 
110 tis. Kč. Předseda KMČ objedná s p. Čechem z TS města Olomouce a. s. rozpočet 
na předláždění chodníku v ul. Sportovní s realizací do konce roku. Dále projedná s p. 
Puhačem možnost dočerpání prostředků KMČ pro rok 2013 do konce letošního roku na 
zakoupení venkovních hodin s rozpočtem cca 80 tis. Kč.   

- KMČ připraví dopis na stavební úřad MmOl ve věci prověření vlastnictví RD v ul. 
Božkova, u kterého hrozí zřícení. Současně požádá stavební úřad o nařízení 
bezodkladného opatření k zajištění stavby, popř. její demolice. Stavba již několik měsíců 
bezprostředně ohrožuje okolí a sousední nemovitosti. Na stavbě RD je umístěna 
konzola pro elektrické vedení ve vlastnictví společnosti ČEZ. 

Zapsala: L. Zenglerová 

 

Příští sch ůze KMČ Nemilany se koná ve st ředu dne 23. října 2013 v 18:00 hod.  

 

 

 

 

         Vlastimil Pavlík 
        předseda KMČ č. 10 Nemilany 
 



 
 

 

 


