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Zápis  
z jednání komise městské části č.12 Neředín 

ze dne 2.9.2009 
 

 
Přítomni: Ing. František Minařík, Miroslav Bureš , MUDr. Bohumila Gremlicová , Jaromír Jurtík , Jan 
Kou řil , Petr Polívka ,  Jaroslav Šulc 
 
Omluveni: Kateřina Vařeková , Mgr. Soňa Vodáková 
 
Program: 

• A: Zahájení 
• B: Kontrola usnesení z jednání dne 5.8.2009 
• C: Odeslaná pošta 
• D: Doručená pošta 
• E: Různé 

 
 
A. Zahájení  
 
Po prezenci zahájil předseda  v 17.0 hod. jednání komise městské části a řídil je po celou dobu 
jednání. Během jednání bylo přítomno 7 členů komise. Komise byla po celou dobu jednání usnášení 
schopná. 
 
B. Kontrola usnesení z jednání dne 5.8.2009  
 

• D.1.: viz odeslaná pošta 
• D.5.:           dtto 
• D.6.:           dtto 
• E.1.:           dtto 
• E.2.:           dtto 
• E.3.:           dtto 
• E.4.:           dtto 
• E.5.: telefonicky Mgr. V.Puhačovi dne 24.8.2009 

 
C. Odeslaná pošta  
 
1. (D1) GAMA GV, e-mail 31.8.2009, požadavek na opravu chodníku 
2. (D5) MmOl, majetkoprávní odbor – č.j.  SmOl/Maj/22/3967/2009/Pr ze dne 27.7.2009 
3. (D6) MmOl, majetkoprávní odbor – č.j. SmOl/Maj/22/4002/2009/To ze dne 13.7.2009  
4. (E1) MmOl, odbor životního prostředí ze dne 10.8.2009 – požadavek na kontejnery pro sběr 
bioodpadu 
5. (E2,E3,E4), MmOl, odbor životního prostředí ze dne 24.8.2009 – požadavky členů komise 
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D. Doručená pošta  
 
1. Správa nemovitostí Olomouc a.s., Ing. Roman Zelenka, e-mail ze dne 25.8.2009 – odpověď 
na požadavek stavebních úprav jednací místnosti KMČ 
2. Technické služby města Olomouce a.s. ze dne 27.9.2009 – přehled činností na měsíc září 

      3. Střední škola zemědělská Olomouc ze dne 28.8.2009 – informace o univerzitě třetího věku  
      4. MmOl, odbor koncepce a rozvoje ze dne 13.8.2009 – oznámení o veřejném projednání změny 
      Územního plánu sídelního útvaru Olomouc č. XVII/20 
 
 

E. Různé 
 
1. Jednací místnost komise – zajistit zatření čelního skla tak, aby  se zlepšila viditelnost na 
monitoru veřejně přístupného počítače 
termín: 7.10.2009 
odpovídá: p ředseda komise   

       2.  Jednání s zúčastnili strážníci MPO č. 175 a 187 
       3.  Bod č. 6 plánu investic na rok 2010 – směna pozemků – uplatnit na  majetkoprávním odboru  
       dle dohody při projednávání plánu na odboru investic 
       termín: 7.10.2009 
       odpovídá: p ředseda komise 

 4.Dotazy členů KMČ na OVVI, Mgr. V. Puhač: v jaké fázi je řešení zklidněné zóny v Neředíně 
                                                        v jaké fázi je doplnění chybějících názvů ulic v Neředíně 
 termín: 7.10.2009 
 odpovídá: p ředseda komise 
 
 
Usnesení 
 
Jednání KMČ č.12 Neředín dne 2.9.2009 ukládá: 
 
E.1.  
termín: 7.10.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.3. 
termín: 7.10.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 
E.4. 
termín: 7.10.2009 
odpovídá: p ředseda komise 
 

 
 

Jednání bylo ukončeno v 18,15 hod. 
 
Příští jednání komise se uskuteční 7. října 2009 v 17.0  hod. 
 
Zapsal: Ing. František Minařík 
 
Zápis byl projednán s OVVI MmOl dne 16.10.2009   
 
 
 
                                                                                                  Ing.  František Mina řík 
                                                                                              předseda KMČ č.12 Neředín 


