Komise městské části č.11 Neředín

Zápis
z jednání komise městské části č.11 Neředín
ze dne 1.2.2006
Přítomni: Ing. František Minařík, JUDr. Božena Dorazilová, Anna Ševčíková, Jaroslav Šulc,
Jaromír Jurtík, Mgr. Soňa Vodáková, Ing. Jan Látal, Rozálie Kouřilová, Petr Polívka,
MUDr. Bohumila Gremlicová,
Nepřítomni: MUDr. Ivo Mareš
Omluveni: Miroslav Bureš
Jednání bylo zahájeno v 17.00 hod., jednání řídil předseda komise Ing. František Minařík

Program:
•
•
•
•
•

zahájení
přehled plnění úkolů z jednání komise dne 4. 1. 2006
odeslaná pošta
doručená pošta
různé

K jednotlivým bodům programu:
Přehled o plnění úkolů z jednání komise dne 4.1.2006
•
•

žádost Mgr. Kašpara z folklórního souboru Krajina o podporu k žádosti o přidělení finančních
prostředků z rozpočtu Statutárního města Olomouce – viz odeslaná pošta.
připomínky ke Komunikační strategii mezi KMČ, MmOl a obyvateli – viz odeslaná pošta

Odeslaná pošta
•
•

4.1.2006 ,Mgr. Ondřej Kašpar folklorní soubor Krajina - podpůrný dopis k žádosti souboru o
finanční příspěvek z rozpočtu Statutárního města Olomouce
30.1.2006, CPKP Přerov - připomínky k návrhu textu „Komunikační strategie……..“

Doručená pošta

•
•
•

•

•
•

•

č.j. ÚSO/2005/2005/Se ze dne 20.12.2006 - oznámení o zahájení územního řízení veřejnou
vyhláškou, televizní kabelový rozvod, zástavba Pražská Západní.
MP Olomouc - výsledky měření rychlosti na vybraných komunikacích města radarem VIASIS
3000 v r. 2005
11.1.2006 Mgr. Puhač - schválené investiční akce na r. 2006. Ul. Politických vězňů,
rekonstrukce chodníku, náklad na realizaci 100 tis. Kč. Členové komise navrhují realizovat
v rámci této akce pouze prodloužení stávající cyklistické stezky. Dále navrhují umístění dopravní
značky B11, zákaz vjezdu všech motorových vozidel, na obslužnou účelovou komunikaci
odbočující z křižovatky ulic gen. Píky x Politických vězňů k rondelu u Globusu. Předseda
projedná na komisi dopravy.
termín: 1.3.2006
odpovídá: předseda komise
č.j. MmOl/OVVI/21/97/VP Mgr Puhač – přehled čerpání financí KMČ Neředín v roce 2005 a
návrh financí, které je možno čerpat v r. 2006. Pro rok 2006 je určeno100 000.-Kč na opravy a
údržbu a 80 000.-Kč na nákupy ostatních služeb. Celkově lze tedy proinvestovat 180 000.- Kč.
Do konce března je potřeba sdělit Mgr. Puhačovi potřebu a přibližnou výši financí na investiční
akce roku 2006.
termín: 31.3.2006
odpovídá: předseda komise
předseda komise podal informaci o výběru akcí „chodníky 2006“. Ve skupině A – akce navržené
pro zpracování PD – je 80 000.-Kč na PD chodník v ul. Krátká
MAJ-PR/232/2005/Číhalová ze dne 18. 1. 2006 - žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku
Stat. města Olomouce (pozemky viz seznam) za účelem výstavby sportovního zařízení pro děti,
které by přiléhalo k pásu zeleně města. Žádost je třeba doplnit o druh, rozsah a situování
sportovního zařízení. Komise nedoporučuje.
Č.j. MAJ-EM/223/2005 ze dne 23. 1. 2006 – žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku
Stat. města Olomouce – část pozemku parc.č. 584/1 ostatní plocha o výměře 63 m² za účelem
zřízení zázemí stavby a následně předzahrádky. Komise nemá námitek.

Různé
•
•

•

•

10. ledna 2006 se uskutečnilo na služebně MPO – IV, odd. Terera, setkání předsedy KMČ
s velitelem služebny Romanem Juříčkou. Setkání se uskutečnilo s účelem zhodnocení
spolupráce. Oběma stranami bylo konstatován,že stávající spolupráce je oboustranně vyhovující
p. Kouřilová - upozornění na popraskanou omítku na kapličce. KMČ upozorní na tuto
skutečnost MmOl.
termín: 1.3.2006
odpovídá: předseda komise
dotazy na Městskou policii:
- p. Kouřilová - upozornila na nevyhovující stav ulic způsobený nedisciplinovaností majitelů
psů, kteří neodklízí exkrementy. Ze strany MP (strážník č. 126) bylo konstatováno, že tato
pravidelně občany kontroluje a postihuje. Dále doplňuje, že práce je ztížena opatřením,
které zakazuje strážníkům MP přístup do databáze evidence psích známek. Předseda
komise se obrátí se o vysvětlení této situace na ředitele MPO. P. Kouřilová připravíí o této
problematice článek do Radničních listů.
termín: 1.3.2006
odpovídá: předseda komise, p. Kouřilová
Ing. Látal – dotaz, jaký postup MP uplatňuje u TS Olomouc za předpokladu, že nejsou od sněhu
očištěny městské komunikace. Členové KMČ doplnili některé lokality, jichž se to týká. Odpověď
MP: TSmO jsou akciovou společností města a právní subjekt, nelze jim uložit pokutu. MP na
tyto nedostatky TSmO upozorňuje.

•

•

p. Vlasta Skácelová, domovní důvěrnice domu s pečovatelskou službou Politických vězňů 4, se
na komisi obrátila s upozorněním na nízkou frekvenci odvozu odpadků a odvozy během noci.
Situace trvá přibližně od září 2005. Předseda komise vznese dotaz na TS Olomouc.
termín: 1.3.2005
odpovídá: předseda komise
předseda předal materiály do informačních vitrín

Jednání bylo ukončeno v 18:30 hod.
Příští řádné jednání komise se uskuteční 1. 3. 2006
Zapsala: Mgr. Soňa Vodáková
Zpracoval: Ing. František Minařík

Ing. František Minařík
předseda KMČ č. 11 Neředín

