Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 7.12.2005

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

Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 2.11.2005
doručená pošta
odeslaná pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:

Přehled plnění úkolů z jednání komise dne 2.11.2005

•
•
•

MUDr. Mareš, regulace parkování v ul. Dělnická, viz odeslaná pošta
dohledání vlastníka pozemku p.č. 265/1- vlastníkem je Statutární město Olomouc
náhradní využití fin. prostředků ( elektrické zvonění kaple) – náhradní zeleň, dokončení cesty u
třešňové aleje, splněno

•
•

připomínka paní Ševčíkové – vyčištění prostoru kolem rybníka. Dle sdělení Ing. Štěpánkové,
OŽP, provádí čištění TSmO. Bude provedeno letos, nebo v jarním období roku 2006 při
pravidelném čištění.
Prořezání zeleně v oblasti rybníka – pan Jurtík, úkol trvá
T: 28.2.2006
O: pan Jurtík

Doručená pošta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

č.j.OPK/4647/2005/Št ze dne 26.10.2006, zvláštní užívání komunikace ul. gen. Píky, ukončení
do 15.11.2005
3.11.2005. pan Bureš, informace o nabídce TSmO na opravu povrchu cesty mezi ulicemi
Okružní a Úvoz. Informace o možnostech dosazení stromů. Přiložena cenová nabídka na
opravu povrchu cesty.
žádost FS Krajina o podporu žádosti o revokaci usnesení RMO ve věci výpůjčky 451m² parcely
247/12. Komise odeslala podpůrný dopis na majetkoprávní odbor MmOl.
č.j.ŽP/21144/2005/Ste, Ing. Štěpánková ze dne 3.11.2005 – informace OŽP o postoupení
požadavku komise Tech. službám Olomouc, ve věci instalace 4 laviček u rybníka, 2 laviček u ul.
Okružní a opravy laviček v ul. Rumunská, gen. Píky a Politických vězňů.
Mgr. Puhač, 7.11.2005 – objednávka na opravu, na vědomí.
Mgr. Puhač, 7.11.2005 – objednávka na výrobu informační tabule, na vědomí.
Mgr. Puhač, 9.11.2005 – objednávka terénních úprav pro výsadbu morušové aleje, na vědomí.
Mgr. Puhač, 9.11.2005 – objednávka služeb spojených s výsadbou na 5ks třešní a 19ks moruší,
na vědomí.
Mgr. Puhač, 9.11.2005 – objednávka prací, spojených s výsadbou morušové aleje, na vědomí.
Mgr. Puhač, 9.11.2005 – objednávka 19.ks moruší, na vědomí.
Mgr. Puhač,5.12.2005 – žádost o návrh odměn a plán schůzí na rok 2006
CPKP Přerov, 7.11.2005, Kristýna Ježová – Komunikační strategie…….k připomínkám
OŽP MmOl, Ing. Štěpánková, 24.11.2005 – vyjádření k požadavku pana Komínka, gen. Píky,
na vědomí
CPKP Přerov,1.12.2005, Kristýna Ježová – odpověď na připomínky předsedy komise k termínu
projednání Komunikační strategie…….
č.j.MAJ-EM/208/2005 ze dne 21.11.2005 – žádost o pronájem nemovitosti p.č. 171/4. Komise
nemá námitek
č.j.MAJ-PR/206/2005/Číhalová ze dne 18.11.2005 – žádost o prodej p.č. 247/11 a části p.č.
558/2. Komise nemá námitek.
č.j.MAJ-PR/196/2005/Číhalová ze dne 2.11.2005 – žádost o pronájem části p.č. 614. Komise
nemá námitek.
č.j.OPK/4943/2005/Ja ze dne 23.11.2005 – uzavírka komunikace gen. Píky do 15.4.2006,
provádění kanalizačních šachet.
Č.j.OPK/4992/2005/Št ze dne 23.11.2005 – zvláštní užívání komunikace gen. Píky, kanalizační
sběrač do 15.4.2006.

Odeslaná pošta
•
•
•

žádost o zařazení do registru investic – regulace statické dopravy v ul. Dělnická, MUDr. Mareš.
29.11.2005, předseda komise – připomínky k termínu projednání Komunikační strategie…..
65.12.2005, předseda komise – návrh odměn členům KMČ za druhé pololetí roku 2005

Různé
•
•

informace předsedy komise o kontrolním dnu stavby kanalizace v Neředíně
předseda komise předal materiály do informačních vitrín

Jednání bylo ukončeno v 18.00 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 4.1.2006.
Zapsal a zpracoval . Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

