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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC - TÝNEČEK 

  

 Zápis z jednání 11/2005 
 
Místo:   Školka Olomouc-Týneček 
Datum:  27.10.2005, 18.30hod 
Přítomni:  p.Látalová, p.Kauer, p.Lokoč, p.Bádal 
Za MP:  - 

Program: 
1) Jednání s MP -. 

2) Kontrola zápisu z minulé porady - Zápis bez připomínek 

3) Kontrola úkolů - Úkoly splněny, trvající viz Různé. 

4) Došlá a odeslaná pošta 
• Návrh Ročního prováděcího plánu reprodukce majetku  MO – odbor majetkoprávní 
• Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku – odbor majetkoprávní 
• Harmonogram sběrových sobot – podzim 2005 (Týneček dne 5.11.2005) 

5) Vyřízení došlé pošty: 
• KMČ bere Návrh Ročního prováděcího plánu na vědomí 

- Městské části Týneček se návrh netýká-nebyla zařazena žádná požadovaná investice 
- Návrh byl neúplný - nebyla přiložena příloha akcí KMČ 

• KMČ nemá k pronájmu majetku, dopis čj.:MAJ-EM/184/2005, námitek. 
• Informace o sběrové sobotě bude vyvěšena na vývěsce KMČ – zajistí p.Látalová 

6) Různé: 
• Projednán stav připojení Týnečku na internet 

- P.Slováček dodal informace o nabídkách komerčních firem na zajištění připojení – 
informace doplní o cenovou kalkulaci 

- Ceny jsou zatím srovnatelné s běžnými komerčními nabídkami, které však nevyžadují 
žádné další investice z rozpočtu KMČ (přípojné body, PC, …) 

- KMČ očekává informace o připojení knihovny v budově školky na Internet, informace 
o možnosti vybavení knihovny počítačem připojeným na internet zajistí p.Kauer 

• Přístřešek na autobusoví zastávce opraven 
• Kanalizační vpusť na ul.Ševčíkova je v havarijním stavu (otevřený otvor do kanalizace), 

hrozí zranění chodců – KMČ požaduje opravu. Urgenci na TS zajistí p.Látalová. 
• Odfrézování 3 kusů pařezů bylo p.Látalovou urgováno, úkol trvá  
• Dokončení opravy kříže – p.Kauer informoval - podána nabídka firmy a předán 

požadavek na vystavení objednávky 
• Oprava propadlé komunikace na Šternberk u vjezdu na autobusovou zastávku, předat 

požadavek na SSOK 
• Projednáno vytvoření webových stránek KMČ Týneček v rámci stránek Města Olomouce 

(webmaster p.Snášel), přípravu stránek zajistí p.Lokoč 
 
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 24.11.2005, 18.00 hod, budova MŠ Týneček. 
 
Zapsal: p.Lokoč.      Komise městské části 27  

Olomouc-Týneček 
        Předseda: p.Látalová 
 
Rozdělovník: Předseda KMČ, Magistrát města Olomouce, Vývěska KMČ v Olomouci-Týnečku 


