ZÁPIS
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov
konané dne 18.4.2006
Přítomni:

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

Zahájení v 19,00 hod.

Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ.
Byla provedena kontrola plnění úkolů dle zápisu z minulého jednání KMČ a konstatováno následující:





Stanovisko k pronájmu části parcely č.103 odesláno
TSMO a.s požádány o pomoc při řešení žádosti p.Procházkové–stanoviště kontejnerů
Ve věci sportoviště bylo provedeno oslovení nám.primátora Bc.Petříka dopisem
Uplatněn požadavek na montáž sněhových háků na objekt hasičské zbrojnice

Došlá a odeslaná pošta
Došlá pošta:
1) Dopis TSMO a.s. ze dne 23.3.2006 ve věci zajišťování pravidelných služeb pro občany
2) Dopis č.j.: SmOl/ŽP/55/5960/06-Př ze dne 29.3.2006 ve věci „Deratizace hlodavcůII.sdělení“
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 03/2006-Zv ve věci: „Stanovisko k pronájmu části parcely 103
kú.Radíkov u Olomouce“
2) Dopis č.j.: 05/2006-Zv ve věci „Žádost o montáž sněhových zarážek na objekt Náprstkova 1“
3) Dopis č.j.:06/2006-Zv ve věci „Studie dětského koutku a sportoviště kú.Radíkov u
Olomouce“
4) Dopis č.j.: 07/2006-Zv na TSMO a.s. „Požadavky na rok 2006“
5) Dopis č.j.:08/2006-Zv ve věci „Nález vraku auta“ – adresovaný na MP

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ podal informaci o :
schůzce s MP na služebně Sv.Kopeček
provedeném jarním úklidu, nutnosti ručního dočištění některých ulic s nerovným terénem (ul.Dolanská U Skalky, Lošovská)
probíhající opravě místních komunikací
sběrových sobotách a jejich zajištění, zkušenosti z pilotního projektu bioodpad. Operativně řešeny problémy s odborem ŽP Magistrátu a TSMO a.s.
jednání s p.Koutným ve věci priorit úklidu
jednání ve věci akce „Kanalizace Radíkov“
2) Pan Schwarz informoval o drobných nákupech
3) Paní Prášilová podala informaci o přáních jubilantům z řad občanů k výročí narození.
4) Nutno zajistit uzavření nabídky na dodání tabulí s názvy ulic a dále dokončit výběr
zhotovitele na opravu kotle v místní prodejně
Zajistí: Ing.Bednář
5) Přítomní po doplnění rozpočtu o položku na zajištění výroby poháru pro místní SHD
odsouhlasili rozpočet KMČ na rok 2006. Zpracování
Zajistí: Ing.Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č.21 v pondělí dne 15.5.2006 ve 20,00 hod.

Jednání ukončeno ve 19,50 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

