KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 Nový svět
Zápis ze schůzky ze dne 9.6. 2015

I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18.00 hod., dne 9.června 2015
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc. Komise byla usnášení
schopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby:

Ing.Bc. Marcela Buiglova (předsedkyně),
Ing. Monika Holečková,
Vladimír Kauer
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doležalová
Pavel Mulák
Tomáš Pavlůsek
Mgr. Isabela Pospíšilová

Nepřítomni: ,
Hosté: zástupci městské policie a policie ČR, p. Čechovský- Sokol Nový Svět
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Zápis byl schválen, komise byla usnášení schopná po celou dobu jednání.
IV. Otevřené body
Přítomný host pan Čechovský – Sokol Nový Svět požádal komisi o peněžité příspěvky na
akce pořádané Sokolem Nový svět na zrekonstruovaném hřišti a dále o peněžitý příspěvek
na lavičky u nově zrekonstruovaných tenisových kurtů. Přítomní členové komise
odsouhlasili částku 2x 5 000,- Kč na akce – dětský den a konec školního roku a částku
10 000,- Kč. na nové lavičky u tenisových kurtů. Další žádosti pana Čechovského se týkaly:
 Provádění častějších kontrol městské policie a policie ČR v lokalitě Nový Svět
zejména v nočních hodinách a to z důvodu, aby se předešlo dalšímu poškození
fasád domů sprejery. K této žádosti se připojili i členové komise.
 Provádění úklidu veřejného prostranství ( sběr odpadků) v celé lokalitě a ne pouze
na hlavních ulicích. Předsedkyně komise zajistí u Technických služeb Olomouc a.s.
Člen komise pan Mulák přišel s návrhem založit pro děti skupinu malých dobrovolných
hasičů. Tato věc byla diskutována s tím, že bude dále projednána. Podmínkou je zajištění
osob, které mají s touto činnosti zkušenosti a byli by ochotni se mládeži věnovat a dále

zajištění prostor a finančních prostředků včetně vybavení.
V. Nová záležitost
Žádné nové záležitosti nebyly projednávány.
VI. Program příští schůze
Projednání došlé pošty.
VII. Ukončení
Schůzka byla ukončena. Další schůzka se bude konat dne 14.7.. 2015 v 18.00 hod.
v místnosti v budově základní školy Přichystalova 20, Olomouc.
Zápis vytvořila : Ing. Bc. Marcela Buiglová

