ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 15.12.2003
Přítomni:

Ing.Zvěřina Jan předseda
Ing.Bednář Jan
místopředseda
p.Schwarz Josef tajemník
p.Mazáč Jiří
p.Pospíšilová Věra
p.Prášilová Františka
p.Smetana Jan

Zahájení v 18,00 hod.

Předseda přivítal přítomné členy KMČ.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:
 Dopis na odbor KaR MmOl. odeslán s žádostí o svolání schůzky k otevřeným problémům změny územního plánu č.VIII.
 V rámci kolaudačního řízení akce odvodnění ul.Malinovského uplatněna oprava poškozených dlaždic
 Ing. Bednář potvrdil dodání objednaných prací a fakturaci prací v termínu 19.12.2003
Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Poděkování primátora města Olomouce Ing.Tesaříka za spolupráci KMČ v roce 2003
2) Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Olomouce na 16.12.2003
3) Dopis a pozvání na jednání “Záměry KMČ na budování cyklostezek”
4) Stavební povolení č.j.: OPS7649/2003/Roz opěrné zídky u RD ul.Zedníkova
5) Odpověď inzertní agentury Profit na stížnost KMČ – nevylepování plakátů městských
kin a divadel
6) Dopis Ing.Krátkého ve věci ukončení fakturace za rok 2003
Odeslaná pošta:
1) Dopis Ing.Krátkému – Termíny a plán jednání KMČ č.21 v roce 2004
2) Předložení návrhu odměn pro členy KMČ za II.pol.2003
3) Dopis na odbor ŽP – ve věci údržby zeleně v roce 2004
4) Dopis na odbor dopravy KaR ve věci dořešení změny územního plánu č.VIII
Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
- Plánu investic na rok 2004, který bude projednávat a schvalovat ZMO dne 16.12.2003
- vydání posledního čísla “Radíkovského inf.zpravodaje č.6/2003” – bude k 19.12.2003,
dáno do tiskárny, bude roznášen včetně novoročenek
- zajištění výroby vánoční výzdoby na budovu KMČ v částce 2 500,-Kč (zajišťuje
Ing.Bednář)

2) Přítomní schválili předložený termínový plán jednání KMČ na rok 2004.
3) Přání občanům místním rozhlasem k Vánočním svátkům a k novému roku 2004, provedení úpravy vývěsky z novoročenek
Zajistí: p.Schwarz

Předseda KMČ děkuje všem členům KMČ za spolupráci při řešení místních problémů a přeje hezké prožití svátků vánočních a do nového roku 2004 hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 19.1.2004 v 18,00 hod.
Jednání ukončeno v 19,15 hod.
Zapsal:Ing.Zvěřina
Komise městské části č.21
Olomouc-Radíkov
Předseda Ing.Zvěřina Jan
Zápis obdrží:všichni členové KMČ
Magistrát města Olomouce
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc

Příloha: plán jednání KMČ na rok 2004

PLÁN JEDNÁNÍ KMČ Č. 21 OLOMOUC - RADÍKOV
rok 2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1
Program jednání :
1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Úkoly k řešení pro členy KMČ

Plán jednání KMČ v roce 2004
19.ledna
18,00 hod.
16. února
18,00 hod.
15. března
19,00 hod.
19. dubna
19,00 hod.
17. května
20,00 hod.
21. června
20,00 hod.
19. července
20,00 hod.
16. srpna
20,00 hod.
20. září
19,00 hod.
18. října
19,00 hod.
22. listopadu
18,00 hod.
20. prosince
18,00 hod.
Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení může dojít ke změnám termínů jednání KMČ,
případně k mimořádnému jednání KMČ na základě vzniklých problémů během roku 2004.

Komise městské části č.21
Olomouc-Radíkov
předseda
Ing. Zvěřina Jan

