Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín – zápis z jednání 20. 2. 2012
I. Zahájení
Komise městské části č. 22, Olomouc, Řepčín (dále jen KMČ) svolala pravidelnou schůzku na 18
hod. dne 20. 2. 2012 v prostorách ZŠ profesora Matějčka, Svatoplukova 11.
II. Prezence
Přítomni – Mgr. Jana Hanáková KDU-ČSL (dočasně zastupuje předsedu), Ivana Aleksičová TOP
09, David Grygárek KMČ, Martin Grygárek KMČ, Jiří Hanák ODS, Zdeňka Hrbáčková KSČM,
Mgr. Marcela Koupilová KDU-ČSL, Libor Malý ODS, Luděk Mrákava KMČ
Nepřítomni a omluveni – Bc. Michael Mencl ČSSD, PaedDr. Miroslav Skácel KSČM
Hosté – radní RNDr. Ladislav Šnevajs, zástupce městské policie, občané Řepčína.
III. Projednávané záležitosti
● Zástupkyně předsedy Mgr. Hanáková přítomné seznámila se zápisem z minulého jednání komise.
● Členové komise potvrdili svou účast na gratulacích řepčínským spoluobčanům slavících životní
jubileum.
● Zástupkyně předsedy navrhla, aby KMČ požádala magistrát o novou vývěsní skříňku, která by
nahradila stávající nástěnku na zelené ploše u cukrárny U Pepíka. Její návrh byl přijat.
● Dále komisi informovala o možnosti oživit stránky komise a vyzvala ke spolupráci (zapůjčení
fotek či jakéhokoliv obrazového materiálu). S tím souvisí možnost KMČ investovat 50.000Kč do
její propagace, ať už na webu, nebo i knižní formou (brožura o dějiách Řepčína?). Dáno ke zvážení
a promyšlení.
● Komise prodiskutovala návrhy na řešení nějakého dlohoudobého řepčínského problému, který
by mohla magistrátu předložit v rámci plánované desetimiliónové investice města do městských
částí, o které byla řeč na minulé schůzi. KMČ se jednoznačně shodla na opravě spojovací
komunikace ke Globusu.
● Od března budou schůze komise opět začínat v 18:30.
● Připomínka od policie – Zástupce městské policie upozornil na opakovaný problém s
železničním přejezdem Na Trati: uvolňují se z něj středové desky. Mgr. Hanáková přislíbila
kontaktovat České dráhy.
● Připomínky pro policii – u sběrny Partr v areálu železáren (Řepčínská 35/86) vzniká černá
skládka. Pokud při jejím zakládání přímo nikoho nechytíme (to je na místě hned volat policii), je
třeba napsat na odbor životního prostředí.
- podobně vzniká černá skládka na spojovací cestě ke Globusu.
● Příspěvěk pana radního RNDr. Ladislava Šnevajse o postupu příprav rekonstrukce bývalé
chirurgie na nová dvě oddělení školky. Pan radní přítomné podrobně informoval o jednotlivých
fázích rekonstrukce: 1. zbudování dvou oddělení školky (každé pro 25 dětí) v 1. patře bývalé
chirurgie a úprava suterénu pro budoucí volnočasové aktivity, 2. přebudování bývalého kina na
tělocvičnu, 3. úprava vnitřního dvora školy na hřiště (bude mít svého správce a bude otevřené i pro
veřejnost) a zbudování oplocené zahrady pro školku z části parku; s tím by měla být spojena úprava
parku: prořezání zeleně, zajištění čtyř vstupů do parku (stávající od pomníčku, od zastávky MHD,
od školkové zahrady a v rohu z ulice Mojmírovy) a obnova oplocení; o posledním bodě se
rozproudila diskuze – oplotit a na noc zamykat, nebo nechat přístupné bez omezení? Pan radní
připomínky přednese, až se projekt bude projednávat v radě města.
Realizace projektu by měla začít ještě letos!
●Příští jednání KMČ se bude konat v pondělí 19. 3. 2012 v 18:30.
Zápis schválila Mgr. Jana Hanáková
Zapsala M. Koupilová

