KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 10.7 2018

I. Zahájení
KMČ č. 16- Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 10. července 2018
v klubu seniorů v suterénu bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně)
Ing. Břetislav Kvapil
Lenka Maršálová Doleželová
Mgr. Isabela Pospíšilová
Nepřítomni:

Vladimír Kauer
Pavel Mulák
Tomáš Pavlůsek

Hosté: zástupce Policie ČR a městské policie Olomouc
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byly schváleny zápisy z minulých schůzek konaných ve dnech 10.4., 15.5. a 12.6.
2018, komise byla usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Předsedkyně komise informovala přítomné o odvolání p. Ing..Moniky Orel ( Holečkové)
z naší komise ke dni 19.6.2018.
Předsedkyně komise přednesla na jednání požadavek p. Čechovského TJ Sokol Olomouc
Nový Svět na poskytnutí příspěvku na akci spolupořádanou s KMČ č. 16, a to nástřik ledové
plochy na hřišti Přichystalova ul. - 3.1.2018, a to v souladu s plánem akcí na rok 2018.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce ledová plocha nebyla realizována, přítomní členové
komise příspěvek ve výši 6 000,- Kč. neodsouhlasili.
V. Nové požadavky
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní se obrátil na KMČ č. 16 se žádostí o
stanovisko k prodeji nemovité věci v jeho vlastnictví:
část pozemku parc. č. 841/110, ostatní plocha, o výměře 106 m2, v k.ú. Hodolany, obec
Olomouc. O prodej této části pozemku žádá společnost S.O.S. akciová společnost za účelem

rozšíření stávající zpevněné plochy pro ukládání nádob na tříděný odpad a dále umístění
záložního zdroje – dieselagregátu.
Všichni přítomní členové komise s prodejem souhlasí.
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní se obrátil na KMČ č. 16 se žádostí o
stanovisko ke směně nemovité věci v jeho vlastnictví. Pozemek parc. č. 732/16, ostatní
plocha, o výměře 155 m2, v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ČR –
Ministerstva obrany bude směněn s pozemky statutárního města Olomouc v k.ú. Hejčín a v
k.ú. Chválkovice.
Všichni přítomní členové komise se směnou souhlasí.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:30 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat dne 14. srpna 2018 v 18:00 hod. v klubu seniorů v suterénu
bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy

