KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 16 NOVÝ SVĚT
Zápis ze schůzky ze dne 13.10. 2020
I. Zahájení
KMČ č. 16 - Nový Svět se sešla na pravidelné schůzce v 18:00 hod., dne 13. října 2020
v klubu seniorů v 1PP. bytového domu Přichystalova 70, Olomouc. Komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
II. Prezence
Přítomny byly následující osoby: Ing. Bc. Marcela Buiglová ( předsedkyně)
Bc. Jan Balcárek
Lenka Maršálová Doleželová
Mgr. Isabela Pospíšilová
Mgr. Veronika Šindelářová
Mgr. Petr Tilkeridis
Nepřítomni: Vladimír Kauer, Ing.Břetislav Kvapil, Tomáš Pavlůsek, Ondřej Skopal, Jiří
Václavský
Hosté: nebyli přítomni
III. Schválení zápisu z minulé schůzky
Na jednání byl schválen zápis z minulé schůzky konané dne 8.9.2020, komise byla
usnášeníschopná po celou dobu jednání.
IV. Projednávaná problematika
Vzhledem k tomu, že se předsedkyně KMČ č. 16 M. Buiglová nemůže zúčastnit jednání
komise v úterý dne 10.11.2020 požádala přítomné o přesunutí jednání komise na pondělí dne
9.11.2020 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP. bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.
Přítomní členové komise se změnou termínu jednání souhlasí.
Byl projednáván návrh TJ Sokola Olomouc Nový Svět na prodloužení nočního klidu na akce
pořádané TJ Sokolem Olomouc Nový Svět a KMČ č.16 na rok 2021. Všichni členové KMČ
č.16 přítomni na jednání odsouhlasili tato prodloužení nočního klidu:
z 15.5. na 16.5. promítání kina prodloužení nočního klidu do 24:00 hod. multifunkční hřiště
ul. Přichystalova
z 4.9. na 5.9. promítání kina nebo setkání přátel Nového Světa dle počasí, hudební produkce,
prodloužení nočního klidu do 24:00 hod. multifunkční hřiště ul. Přichystalova
.
Byla projednána problematika sdílení kol a elektrokoloběžek v Olomouci a to na základě
žádosti pana náměstka p. Mgr. Pelikána. KMČ k této věci sděluje následující:
1. Provozovatel elektrokoloběžek EAGLE by měl vymezit v městských částech konkrétní
místa na parkování elektrokoloběžek.

2. Chtěli bychom i v městské části Nový Svět parkovat elektrokoloběžky firmy BOLT. Dosud
to není možné.
Předsedkyně komise informovala přítomné členy komise o tom, že z důvodu současné situace
se nebude konat tradiční akce pro jubilanty na radnici. Z tohoto důvodu bylo navrženo, že by
jubilanti obdrželi poukázku v hodnotě 250 Kč. na odběr zboží v obchodě s potravinami Prejza
ul. Přichystalova. V letošním roce je v naší městské části 52 jubilantů. V souvislosti s tím je
nutné, aby část hodnoty poukázky ( 110 Kč.) bylo uvolněno z prostředků komise. Jedná se o
částku 52 x 110 = 5 720 Kč. Tato část by byla přesunuta z akce – nástřik ledové plochy na
hřišti TJ Sokol Olomouc Nový Svět.
Všichni přítomní členové s tímto návrhem souhlasí.
V. Nové požadavky
Nebyly řešeny.
VI. Závěr
Schůzka byla ukončena v 18:45 hod.
VII. Místo a čas příští schůze
Další schůzka se bude konat v pondělí dne 9.11..2020 v 18:00 hod. v klubu seniorů v 1.PP.
bytového domu Přichystalova 70, Olomouc.
VIII. Podpis zpracovatel + předsedy
Zápis zpracovala předsedkyně KMČ č. 16 Ing. Bc. Marcela Buiglová.

