KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 17 OLOMOUC - STŘED
Zápis č. 01/2019 z jednání dne 7. ledna 2019
Přítomni: Vanečková, Černohouz, Runták, Helcel, Dostál, Venkrbec, Kozík, Alt, Koráb, Kosatík,
Nastoupilová
Omluveni: Svoboda
Hosté: Otevřel (MPO), pí. Kalousková (veřejnost)

Zahájení:
pí. Vanečková předkládá 2 náměty:



Zajištění nominací z KMČ do komise PPO (jeden člen za KMČ) – přihlásili se p. Dostál, jelikož
má v problematice přehled a p. Alt.
Stanovisko k prodeji nemovitosti (č.j. SMOL/282416/2018/OMAJ/MR/Ind) – část pozemku
parc. č. 105/58 o výměře 20 m2 – p. Černohouz: pokud není jiná přístupová cesta k hradbám,
potažmo ke vstupu do podzemních chodeb, město by si mělo zřídit věcné břemeno ještě
před prodejem daného pozemku; p. Helcel: chce do vyjádření zavést upozornění, že komise
neprodává pozemek proto, že si nechali část pozemku vydláždit;
o hlasování:
 prodat - 8
 neprodat - Helcel
 zdrželi se – Dostál, Nastoupilová

Podnět od veřejnosti:
pí. Kalousková




Řešení situace lidí bez přístřeší - děkuje panu Černohouzovi, který se dosud snažil problémy
řešit. Paní bydlí v Mariánské ulici, kterou chodí spousta lidí bez přístřeší na Charitu, oslovují ji
a ona se snaží, aby se jejich situace zlepšila. – vyjádření: P. Černohouz: připomenout panu
Majerovi, vedoucímu odboru sociálního, vytvoření koncepce řešení bezdomovectví v zimních
měsících. P. Helcel: požaduje zápis z jednání pana primátora k této problematice, které se
uskuteční dne 10.1.2019. Paní mluvila s p. Majerem ohledně nějakého řešení a konstatuje, že
Brno a Ostrava má lepší péči o lidi bez domova, město by se tímto mohlo inspirovat.
Byt, ve kterém bydlí je napsaný na maminku, paní by chtěla být spolunájemcem bytu, jelikož
je maminka stará, podala žádost na bytovou komisi, ale toto jí bylo několikrát zamítnuto.
Pokud by chtěla být nájemcem, musela by zrušit stávající smlouvu na dobu neurčitou a
podepsat novou smlouvu, která by byla na dobu určitou 2 roky (dle ředitele SNO z důvodu
omezení neplatičů). – vyjádření: p. Kosatík: je členem stávající bytové komise, radí paní
sepsat novou žádost a opět ji podat na bytovou komisi, která je v novém složení;
p. Runták: konstatuje, že toto nespadá do kompetence KMČ, souhlasí s p. Kosatíkem.

Řešení úkolů z předchozího jednání
p. Černohouz: studie k Šantovce – kontaktoval pána z Office parku Šantovka, čeká na odpověď.

Organizační






P. Černohouz: komisní mailová schránka, nepřišel tam zatím žádný email, zjistit důvod proč je
tomu tak, jestli je funkční či nikoliv.
p. Helcel: zúčastní se za KMČ jednání u p. náměstka Hekely ve věci Vánoční trhy Olomouc
v následujících letech. Stanovisko KMČ platí z roku 2018.
p. Runták: představa komise, jak by měl vypadat facebook KMČ č. 17; p. Černohouz: přístup
ke komisnímu facebooku zaslal všem členům; p. Koráb: vložit na stránky link publikace
„Manuálem dobré praxe reklamy a označování provozoven v MČ Brno-střed“ (kolovalo), aby
se zjistil zájem občanů; p. Helcel by chtěl touto publikací inspirovat nového městského
architekta.
pí. Vanečková: zúčastní se za KMČ jednání u pana primátora, které se týká problematiky
bezdomovectví. Jednání se koná 10.1.2019.

Úkoly:
p. Černohouz: lavička na Žižkově náměstí dle předchozí domluvy nebyla dodána, opět připomenout
k zařízení.

Zapsala: Nastoupilová
Schválila: Vanečková

