Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 2.11.2005

Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Anna Ševčíková,
Jaroslav Šulc, Jaromír Jurtík, Mgr. Soňa Vodáková, Miroslav Bureš,
MUDr. Bohumila Gremlicová,
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš, Petr Polívka
Omluveni: Ing. Jan Látal, Rozálie Kouřilová

Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 5. 10. 2005
doručená pošta
odeslaná pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 5.10.2005
•
•
•

zaplevelení stávající zelené plochy u konečné zastávky tramvaje v Neředíně - viz doručená
pošta
kontrola stavu výsadby ve vrbové aleji – úkol se ruší.
výzva k předkládání projektových námětů z odboru koncepce rozvoje MmOl – viz odeslaná
pošta

Odeslaná pošta
•

13. 10. 2005, OKR MmOl, Ing. Vyroubalová – formulář projektových námětů
Projektové náměty: naučná stezka po olomouckých pevnostech
vybudování hloubkové kanalizace ve starém Neředíně

Doručená pošta
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

MUDr. Mareš - žádost obyvatelů Dělnické ulice o vybudování parkovacích míst. Bude zařazeno
do registru investic
T: 7.12.2005
O: předseda komise
7. 10. 2005, Mgr. Puhač - žádost o prověření prioritních požadavků KMČ na investice v r. 2006.
p. Polívka – provedl obhlídku zapleveleného pozemku pod smyčkou v Neředíně. Je třeba
dohledat vlastníka pozemku
T: 7.12.2005
O: p. Polívka, předseda komise
č.j. 92/05/KMČ/12 , Mgr. Josef Línek, vedoucí odboru vnějších vztahů a informací - výsadba
živých plotů v ulici Politických vězňů 737/1B, na vědomí
14.10.2005,Mgr. Puhač - montáž informačních technologií ve všech městských částech,
informace
č.j. MAJ-EM/183/2005 - žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku Statutárního města
Olomouce, část pozemku, parcelní číslo 541/1, ostatní plocha 18 m2 v k.ú. Neředín , obec
Olomouc – komise nedoporučuje
č.j. MAJ-EM/187/2005 - žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku Statutárního města
Olomouce , část pozemku parcelní číslo 255/12, orná půda o výměře 2419 m2 v k.ú. Neředín,
obec Olomouc – komise nedoporučuje
č.j. MAJ-EM/188/2005 - žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku Statutárního města
Olomouce, část pozemku, parcelní číslo 515/2, ostatní plocha o výměře 4 m2 v k.ú. Neředín,
obec Olomouc – komise nedoporučuje
č.j. ÚSO/1710/2005 Ši ze dne 20. 10. 2005 – zahájení územního řízení o umístění stavby VNkabely R Olomouc sever – R Neředín
č.j. OPK/4645/2005/Ši ze dne 26. 10. 2005 rozhodnutí o povolení úplné uzavírky ulice Gen. Píky
do 15. 11. 2005.
Ing. Viléma Švec – informace, revitalizace prameniště bude realizována v r. 2006

Různé
•

přítomní strážníci MPO informovali KMČ o vyřešení situace vzniklé v souvislosti se
zdevastovanou budovou domu č.o. 49, ul. Neředínská , jež byla předmětem jednání schůze
KMČ 5. 10. 2005. Budova byla uzamčena, a tím byl zamezen přístup do vnitřních prostor.
• volba nového tajemníka KMČ Neředín – tajemnicí byla zvolena Mgr. Soňa Vodáková. Volba :
souhlasilo - 6 členů z přítomných 8, zdrželi se – 2, nesouhlasili – 0. Komise poděkovala za
dlouholetou práci dosavadní tajemnici JUDr. Boženě Dorazilové, která nadále zůstává členkou
KMČ.
• P. Jiřina Güttnerová, Západní 6, dovrší 20. 11. 2005 75 let. Při příležitosti tohoto jubilea jí bude
předáno blahopřání a dárkový balíček, jež zajistí předseda KMČ a předá členka KMČ p.
Ševčíková.
• Člen KMČ p. Bureš – dotazy:
 na Městskou policii: ( strážníci č.67 a 68) - jaká rychlost je zaznamenána mobilním radarem.
Odpověď policisty č. 67 – s největší pravděpodobností je to rychlost v okamžiku zaznamenání
vozidla. Přesnou odpověď sdělí služebna na Tererově náměstí přímo p. Burešovi.
 na Mgr. Puhače: Jak se vyvíjí situace s elektrickým ovládáním zvonu v kapličce v Neředíně. Dle
odpovědi Mgr. Puhače tento projekt v tomto kalendářním roce realizován nebude, neboť se



•
•
•
•
•
•
•
•

vzhledem velkému vytížení odboru nepodařilo dosud zajistit potvrzení energetických závodů
potřebné k realizaci. K realizaci dojde v kalendářním roce 2006. Na dotaz členky KMČ JUDr.
Dorazilové, zda nebudou problémy s dodavateli, kteří s pracemi v rámci projektu počítali,
odpověděl Mgr. Puhač záporně.
na Mgr. Puhače: jak bude naloženo s penězi, jež byly z rozpočtu města vyčleněny pro městskou
část Neředín a nebudou využity na realizaci projektu kapličky. Odpověď – 85.000,- Kč je možné
použít na opravu chodníků před domy č. p. 55 a 57, ulice Foersterova (žádost p. J. Odstrčila,
Foersterova 55, projednána na schůzi KMČ 5. 10. 2005, odeslaná pošta Mgr. Puhačovi). Na
toto téma se rozvinula diskuse mezi členy komise a Mgr. Puhačem, jejíž podstatou byla otázka,
zda není možné uhradit rekonstrukci chodníků z prostředků města. Mgr. Puhač vysvětlil, že limit
financí určených na opravu chodníků je omezen a v současnosti je pro letošní rok vyčerpán.
Tuto lokalitu nebude možné v tomto roce uvést řešit. Dále konstatoval, že pokud KMČ nebude
souhlasit s touto investicí, nebude oprava provedena a bude zahrnuta mezi pozdější investiční
akce, jež zajišťuje odbor dopravy. Členové komise přišli s následujícím návrhem – využít
finance na výsadbu zeleně a dokončení cesty kolem třešňové aleje. Do 15. 11. členové
komise Jurtík, Bureš a Šulc zjistí, zda je možné tyto práce provést do konce roku. Pokud ne,
souhlasí komise s investicí do opravy výše zmíněných chodníků. Výše uvedení členové do 15.
11. 2005 zkontaktují Mgr. Puhače a sdělí mu, zda má zahájit práce na chodnících či ne. Mgr.
Puhač s tímto návrhem souhlasí.
T:15.11.2005
O: pan Jurtík, pan Bureš, pan Šulc
v souvislosti s touto diskusí zazněl návrh na dořešení orientačního systému v lokalitě Na vršku.
Po dohodě s Mgr. Puhačem byla záležitost uzavřena s tím, že tuto aktivitu není nutno financovat
z prostředků určených pro KMČ. Konkrétní řešení bylo přislíbeno v lednu 2006.
p. Ševčíková – bylo by žádoucí vyčistit prostor kolem rybníčku.
T: 7.12.2005
O: předseda komise
p. Ševčíková - dotaz na hřiště, které dříve bývalo v blízkosti rybníčku. Návrh komise - rozšíření
stávajícího hřiště – zahájit v únoru 2006.
žádost Ing. Viléma Švece o prořezání zeleně (náletových dřevin) v oblasti nad rybníčkem. Úkol:
T: 28. 2. 2005
O: pan Jurtík
dotaz předsedy komise na Mgr. Puhače – termín uzavření účetnictví. Odpověď: do 12. 12. 2005
p. Šulcovi zapůjčen roční prováděcí plán reprodukce majetku MmOl, vrátí k rukám předsedy do
7. 12. 2005
předseda komise předal materiály do informačních vitrín

Jednání bylo ukončeno v 19,30 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 7. 12. 2005
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

