KOMISE M STSKÉ ÁSTI . 16 Nový sv t
Zápis ze sch zky ze dne 8.1. 2008
I.

Zahájení

KM
. 16 - Nový Sv t se sešla na pravidelné sch zce v 18.00 hod., dne 8.1. 2008
v místnosti v budov základní školy P ichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II.

Prezence

P edsedkyn zahájila sch zku.
P ítomny byly následující osoby:

Omluveni:
Nep ítomni:
Stanislav Pazderka

Ing. Bc.Marcela Buiglova ( p edsedkyn )
R žena echáková
David Dohnal
Lubomír Faltýnek
Josef Kova ík
Ivanka Weinertová

Mgr. Izabela Pospíšilová
Ing. Petr K enek
Ing. B etislav Kvapil

III. Schválení zápisu z minulé sch zky
P edsedkyn p e etla zápis z minulé sch zky. Zápis byl schválen v p e teném zn ní
všemi p ítomnými leny KM .
IV. Otev ené body
V. Nová záležitost
lenové komise byli seznámeni s novou poštou:
a) MmOl, odbor životního prost edí zaslal dohodu o povolení zvláštního užívání ve ejné
zelen zábory a výkopové práce ul. Šlechtitel pozemek parc. . 1721/40 k.ú. Holice pro
umíst ní informa ní- naviga ní tabule ze dne 5.12. 2007 pod
.j.
SmOl/ŽP/55/29557/2007/Jar. Pro VTU UP – PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR,
Šlechtitel 21, Olomouc ( od 1.12. 2007 do 31.12. 2007).
b) MmOl, odbor životního prost edí zaslal dohodu o povolení zvláštního užívání ve ejné
zelen zábory a výkopové práce ul. Šlechtitel pozemek parc. . 1721/40 k.ú. Holice pro
umíst ní informa ní- naviga ní tabule ze dne 10.12. 2007 pod
.j.

SmOl/ŽP/55/29556/2007/Jar. Pro VTU UP – PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR,
Šlechtitel 21, Olomouc ( od 1.1. 2008 do 31.12. 2008).
c) Statutární
m sto
Olomouc,
odbor
majetkoprávní
zaslalo
pod
.j.
SmOl/Maj/22/5700/2007/Ru ze dne 3.12. 2007 žádost o sd lení stanoviska k prodeji
ásti pozemku za ú elem vytvo ení samostatné klientské zóny s vlastním vchodem a
parkovišt m – pozemek parc. . 1672/4 k.ú. Holice u Olomouce, ul. Šlechtitel , obec
Olomouc pro firmu Htech cz s.r.o., Karafiátova 17, Olomouc
Hlasování – pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0 .
d) Statutární
m sto
Olomouc
odbor
majetkoprávní
zaslalo
pod
.j.
SmOl/Maj/22/7776/2007/Go ze dne 10.12. 2007 žádost o sd lení stanoviska
k pronájmu ásti pozemku za ú elem umíst ní 1 ks oboustranného osv tleného
reklamního Bigboardu - pozemek parc. . 710/6 k.ú. Hodolany, ul. Tovární, obec
Olomouc pro firmu MARPER spol. s.r.o., 1. p tiletky 12, Horka nad Moravou.
Hlasování – pro: 6 proti: 0
zdržel se: 0 .
VI. Úkoly

VII. Program p íští sch ze
Projednání došlé pošty.
VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zku v 18.30 hod. P íští sch zka se bude konat v 18.00 hod.,
dne 12.2. 2008, v místnosti v budov základní školy P ichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvo il: David Dohnal
Zápis schválil: Ing. Bc. Marcela Buiglova

