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Zápis ze schůze KMČ POVEL za únor 07.02.2007
Prezence:

Žůrková
Jančík
Vlach
Žáková
Maceják

Diviš
Dosoudilová
Kadlec
Musilová

za MP: Toth
hosté: Svobodová, Teichmanova 66

Nedostavili se: Příborský, Svrchokrylová, Augustin, Machaličková, Živělová
Program schůze:
1/ Požadavek: KMČ zajímá složení odborných komisí. Žádáme město o jmenné seznamy.
2/ Požadavek a námět: pí Svobodová si opět přišla stěžovat na souseda Zemánka a sousedské
vztahy. Žádá o pension pro důchodce do Chválkovic. KMČ upozorňuje na porušování
soukromého vlastnictví a rušení veřejného pořádku a žádá sociální komisi a stavební odbor o
projednání její žádosti a vyřešení jádra sporu. Jedná se o přestárlé a nemocné spoluobčany.
3/ Požadavek na TSMO a MP: parkování u školy Nedvědova, parkování pro invalidy,
psí exkrementy na sídlišti – vysavač na bobky nechť projede sídlištěm (TSMO).
4/ Seznámení: komise byla obeznámena s novým Statutem a zavazuje se ho dodržovat.
Máme tyto dotazy: doručování zápisů těm, co nemají mail. Jsem ochotna jim založit
internetovou mailovou adresu, ale kdo je naučí s Internetem pracovat. Na Povelu máme dvě
místnosti s veřejným Internetem a to Polská – klub důchodců a Peškova – pečovatelský dům.
Na Polské jsou 3 počítače a na Peškové by jich mělo být asi 5. Důchodci mají hodinu denně
zdarma, pro ostatní je tato služba zpoplatněna.
V příloze statutu schází seznam ulic.
4/ Návrh : KMČ navrhuje tyto stávající členy do komise?
Jančík- tajemník,
Dosoudilová, Diviš, Kadlec, Maceják, Musilová – členové
5/ Usnesení: KMČ se vyjádřila k žádostem o prodej nebo pronájem majetku města:
MAJ/22/180/200/Le – orná půda v za Billou, mezi Jeremiášovou a Jižní, o výměře
19623 m2.Žadatel Zemědělské družstvo Slavonín, které tyto parcely obdělává. KMČ
S PRONÁJMEM SOUHLASÍ, s prodejem nikoli. Bude se tam brzy stavět. Nechť pozemky
dál zůstanou v majetku města.
MAJ/22/198/2007/Le – tatáž parcela viz výše, ale žadatel Radomír Vítek
z Moravského Berouna. KMČ NESOUHLASÍ A NI S PRONÁJMEM ANI S PRODEJEM.
Máme podezření na spekulaci.
MAJ/22/6154/2006/Že část parcely 451/21, o výměře 105 m2 v křižovatce ulice
Heyrovského a podchodu do FN. KMČ: s prodejem NESOUHLASÍME. Paní Žouželková
žádá již opakovaně. Naše vyjádření je stále stejné a to záporné. Nesouhlasili jsme ani se
změnou přenosného stánku na zděnou budovu a nesouhlasíme ani s dalším rozšiřováním.
MAJ/22/387/2007/Le část parcely 235/26 o výměře 5 m2 pro novinový stánek. KMČ:
NEMÁME NÁMITEK.

MAJ/22/8520/2006/Čí - směna majetku Paní Kučerová nabízí 617 m2 v Holici u
Olympie za parcelu 536/2 o výměře 530 m2 při ulici Schweitzerově. KMČ: NEMÁME
NÁMITEK.
6/ Požadavek: Výměna lamp VO v ulicích Sienkiewiczova a Nešporova (12 lamp). Nechť
jsou vyměněny za obdobné jako na chodníku u Zenitu. Stávající jsou jako bludičky, téměř
nesvítí.
7/ Návrh: Obyvatelka Nešporovy 2 žádá o vykácení 3 bříz u svého domu, že budou dělat
fasádu. KMČ nesouhlasí s kácením, pokud by si obyvatelé přesto vynutili pokácení nechť za
každou pokácenou břízu vysadí 3 nové stromky.
8/ Příští jednání komise Povel je 7.3.2007

Zapsala předsedkyně D. Žůrková
dagmar.zurkova@email.cz tel.:585 431 871

