KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY
Zápis č. 1 z jednání konaného dne 06. ledna 2020
Jednání zahájeno: 18.00 hodin

Jednání ukončeno: 19.15 hodin

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Pavla Svobodová,
Vlastimil Pavlík, Veronika Ingrová, Jan Opálka, Eva Pospíšilová, Pavel Musil, Šárka Belšíková
Hosté: Městská policie Olomouc, p. Pácl, p. Hájek
Jednání KMČ řídila předsedkyně, Mgr. Renata Pospiechová; program jednání – viz příloha


Informace příslušníka Městské policie Olomouc o řešení situace na Božkově ulici
(pozemek osídlen bezdomovcem, napomenutí, předáno k řešení příslušnému úřadu)










09.12.2020 schválen nový Jednací řád a Statut komisí (změny např. nutné pověření od
předsedy KMČ k jednání na MMOL, program schůze dopředu, účast na schůzi oproti
podpisu, pozice místopředsedy se nezřizuje) – seznámení s oběma dokumenty, diskuze
13.12.2020 zastupitelstvo schválilo obecné vyhlášky: noční klid, užívání veřejného
prostranství, poplatky za odpad (816,-Kč), poplatek za psy (200,-/1000,-Kč) –
k nahlédnutí na detašovaném pracovišti
Pro občany Nemilan jsou opět v nabídce kominické služby - termín 22.01.2020 – hlásit
se lze na detašovaném pracovišti
Připomínáme občanům, že dne 15.12.2019 došlo jako každoročně ke změně jízdních
řádů
30.01.2020 v 15:30 proběhne setkání předsedů KMČ s Radou města Olomouce –
zúčastní se paní předsedkyně
V následujícím měsíci bude KMČ připravovat rozpočet na rok 2020 – k dispozici má
opět 300 000,-Kč na opravy chodníků a silnic, 300 000,-Kč na estetizaci obce a
150 000,-Kč na akce a činnost KMČ

Pošta


Prodej nemovité věci parc.č. 637, spisová značka: S-SMOL/214306/2019/OMAJ/Cih –
KMČ nemá námitek za podmínky, že nebude narušen přístup sousedům (PRO 9,
PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)



Prodej nemovité věci parc.438/1, spisová značka: S-SMOL/318987/2019/OMAJ/Bel –
KMČ nemá námitek (PRO 9, PROTI 0, ZDRŽELO SE 0)

Nové požadavky:


KMČ Nemilany důrazně protestuje proti zrušení sběrových sobot a upozorňuje
radu města na to, že na jihu města chybí sběrný dvůr; KMČ Nemilany se tedy obává
navýšení počtu černých skládek na katastru městské části



KMČ by na své příští jednání ráda pozvala pana RNDr. Jana Holpucha, Ph.D., garanta
naší KMČ za radu města (body k projednání: posunutí konečné zastávky v Nemilanech,
rekonstrukce Raisovy ulice, zrušení sběrových sobot) – písemné pozvání zašle paní
předsedkyně

Příští schůze KMČ Nemilany se z důvodu jarních prázdnin koná až v pondělí 10. února
2020 v 18:00 hod. v budově detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31.
Mgr.Renata Pospiechová
předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany
Zápis ověřila: Mgr. Šárka Belšíková
členka KMČ č.10 Nemilany

