KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 13
OLOMOUC – NOVÁ ULICE
Zápis č.11 ze schůze ze dne 8.12. 2009

I.

Zahájení
Kmč 13 svolala pravidelnou schůzi v 18.00 hod dne 8.12. 2009 v jídelně Klubu
seniorů ( JALTA)

II.

Prezentace
Schůzi zahájil za omluveného předseda KMČ Procházka J.
Přítomny byly následující osoby :
H.Skotáková
Ing. L. Kunc
J. Vybíhal
P. Sirotňák
D. Kundel
F. Čapka
D.Sedláčková - omluvena
Hosté : - p. Dokoupil MPO

III.

Nové záležitosti
a) Připomínky občanů

b) Dotazy, připomínky KMČ

KMČ žádá:
- opravu poškozených dlaždic při pokládce optických kabelů firmy Telefónica O2
v ulici Okružní (I.P.Pavlova). Žádáme povolovatele zábrany, aby při ukončení prací
provedli kontrolu stavu a případně žádali nápravu.
- opravu lampy veřejného osvětlení před domem I.P.Pavlova 44 – předáno na TSMO.

d) KMČ bere na vědomí a bez námitek schvaluje
- písemné informace MmOl dle přílohy došlé pošty.
- SmOl/MAJ/22/6397/2009/Sa - Stanovisko k převodu pozemků 2119, 2120, 2123
(veřejná zeleň na konečné tramvaje) – není námitek

V.

Program příští schůze
- Kontrola minulého zápisu
- Připomínky, návrhy, podněty členů komise, občanů a městské policie
- Projednání požadavků a oznámení magistrátu

VI.

Ukončení
Schůze KMČ č. 13 byla ukončena v 18.50 hod. Příští schůze se bude konat dne
12.ledna 2010 v jídelně Klubu seniorů na Jaltě.

Zápis vytvořil :

David Kundel …….. ………………………………………….

Zápis schválil :

Jaroslav Procházka …………………………………………..

PŘÍLOHY

Plán činnosti Komise městské části č. 13, Olomouc – Nová ulice
na rok 2010

Schůze KMČ č. 13 se v roce 2009 uskuteční vždy v 18,00 hod. v jídelně klubu důchodců JALTA v následujících termínech:
12. ledna 2010
13. dubna 2010
9. února 2010 11. května 2010
9. března 2010 8. června 2010

10. srpna 2010
14. září 2010

12. října 2010
9. listopadu 2010
14. prosince 2009

Komise městské části č. 13 bude v roce 2009 na svých schůzích pravidelně projednávat následující body:
1. Plnění úkolů z minulé schůze
2. Připomínky, návrhy a podněty občanů
3. Projednání požadavků odborů Magistrátu města
4. Seznámení se: - závěry z porady předsedů KMČ
- povoleními záborů veřejného prostranství a zeleně
- zahajovanými územními řízeními
- vydanými stavebními povoleními
5. Podněty členů komise získané od občanů a hodnocení stavu obvodu KMČ s návrhy
řešení.
6. Projednání činnosti klubu důchodců - dle potřeby (plán činnosti KMČ předán)

Na jednotlivých schůzích pak budou projednávány následující body:
Leden 2010

-

Plán činnosti KMČ na rok 2010 - schválení
Předběžné stanovení využití přidělených prostředků – návrhy členů

Únor 2010

- Účast Městské policie - zhodnocení a požadavky KMČ
- Projednání úklidu sněhu na chodnících požadavky na případné
rozšíření

Březen 2010

- Příprava a zabezpečení sběrové soboty
- Stanovení priorit, potřeb oprav a údržby a nutných služeb
- Projednání činnosti klubu mladých turistů

Duben 2010

- Vyhodnocení sběrové soboty
- Zajištění předběžných cen stanovených akcí k využití finančních
prostředků na opravy, údržbu a nákup služeb
- Kontrola dětských hřišť – nahlášení požadavků na jejich úpravu

Květen 2010

- Rozhodnutí o zadání zakázek, zajištění objednávek a stanovení
kontrol prováděného díla
- Kontrola laviček – nahlášení oprav a doplnění

Červen 2010

- Stav zeleně a zelených ploch v obvodu KMČ
- Příprava požadavků na doplnění registru investičních akcí

Srpen 2010

- Jednání se zástupci Městské policie
- Informace o plnění zadaných zakázek oprav, údržby a služeb

Září 2010

- Příprava sběrové soboty
- Informace o plnění zadaných zakázek oprav, údržby a služeb
- Prohlídka veřejné zeleně a nahlášení požadavků na její úpravu a
doplnění

Říjen 2010

- Vyhodnocení průběhu sběrové soboty
- Příprava návrhů na doplnění registru investičních akci
- Příprava požadavku na úpravy ( ořezání, kácení ) stromů a keřů

Listopad 2010 - Schválení návrhů investičních akcí v obvodu KMČ na jejich
odeslání Magistrátu města, investičnímu odboru (stanovení priorit)
- Zhodnocení plnění zadaných zakázek údržby, oprav a služeb
- Informace o činnosti klubu důchodců
- Příprava plánu činnosti na rok 2011
Prosinec 2010 - Zhodnocení plánu činnosti za rok 2010
- Projednání a schválení plánu činnosti KMČ na rok 2011

V Olomouci dne: 8.12.2009

Procházka Jaroslav
předseda KMČ č. 13

Protokol došlé a vypravené korespondence: schůze KMČ dne 8.12.2009
P Datum
Doručeno od/
Počet Stručný obZpůsob vyříze- Vyřizuje Adresát
Č doručení
vlastní
listů sah
ní
příloh
1 13.11.2009 SmOl odbor stavební
2 / 0 Užívání
Na vědomí
SmOl/OPK/79/
místní komu/4841/2009/Št
nikací Kafkova
2 13.11.2009 SmOl odbor stavební
2 / 0 Užívání
Na vědomí
SmOl/OPK/79/
místní komu/4887/2009/Št
nikací
I.P.Pavlova
3 13.11.2009 SmOl odbor ŽP
2/ 0 Užívání plo- Na vědomí
SmOl ŽP/55/
chy
/17452/2009/Jar
I.P.Pavlova
4 13.11.2009 SmOl odbor ŽP
2/ 0 Užívání plo- Na vědomí
SmOl ŽP/55/
chy
/17479/2009/Jar
I.P.Pavlova
22 – 14,
Mošnerova
22 - 9
5 21.11.2009 Primátor statutárního
1 / 0 Oznámení
Na vědomí
města Olomouce

6 21.11.2009 SmOl odbor majetkoprávní
SmOl/MAJ/22/
/6397/2009/Sa
7 21.11.2009 SmOl odbor stavební
SmOl/OPK/79/
/4996/2009/Št

1 / 5 Stanovisko
není námitek
k převodu
pozemku
2119, 2120,
2123
2 / 0 Užívání
Na vědomí
místní komunikací Čaj-

Odesláno Počet Záznam Poznámka
dne
listů o převze- podpis
příloh tí
Oprava přípojky kanalizace
Uložení telefonního vedení
Pokládka
telefonních
kabelů
Pokládka
telefonních
kabelů

Zasedání
Zastupilestva
města Olomouce
30.11.2009
Veřejná zeleň na konečné tramvaje
Pokládka
telefonních
kabelů

8 21.11.2009 SmOl odbor stavební
SmOl/OPK/79/
/4944/2009/Št

9 21.11.2009 SmOl odbor stavební
SmOl/OPK/79/
/4946/2009/Št
10 21.11.2009 SmOl odbor ŽP
SmOl ŽP/55/
/17802/2009/Jar
11 26.11.2009 SmOl odbor ŽP
SmOl ŽP/55/
/18320/2009/Jar
12 4.12.2009 SmOl odbor stavební
SmOl/OPK/79/
/5296/2009/Št
13 4.12.2009

SmOl odbor ŽP
SmOl ŽP/55/
/18749/2009/Jar

kovského 7 26
2 / 0 Užívání
místní komunikací
I.P.Pavlova
51
2 / 0 Užívání
místní komunikací Thomayerova
2/ 0 Užívání plochy Pionýrská 26
2/ 0 Užívání plochy
I.P.Pavlova
2 / 0 Užívání
místní komunikací
I.P.Pavlova
2/ 0 Užívání plochy Horní
Lán

Na vědomí

Pokládka
telefonních
kabelů

Na vědomí

Uložení telefonního vedení

Na vědomí

Havárie vodovod. řadu

Na vědomí

Pokládka
telefonních
kabelů
Uložení telefonního vedení

Na vědomí

Na vědomí

Pokládka
telefonních
kabelů

