KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 03/2006
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 30.3.2006, 18.00 hod.
pí.Látalová, pí.Letochová p.Kauer, p.Lokoč, p.Bádal
pí.Pospíšilová, pí.Prucková (Knihovna města Olomouce), p.Malina

Program:
1)

Jednání se zástupci Knihovny města Olomouce

a) Projednání dalšího provozu knihovny v Týnečku, prozatímní otevírací doba je každou středu 15-17
hod, ale návštěvnost je minimální. Pokud bude možnost zajistit knihovnici v místě, možná by se
rozšířením otevírací doby zvýšila atraktivita pro místní občany – odměna pro knihovnici je 40Kč/hod
hrubého, v případě napojení knihovny na internet 50 Kč/hod. Otevírací doba je minimálně 2 hodiny
týdně, pokud se návštěvnost větší než 10% obyvatel místní části (pro Týneček limit cca 46,
v současnosti jen 7), je možno otevírací dobu zvýšit na 4 hodiny týdně. V současnosti je knihovna
v Týnečku vybavena novým knihovním fondem. Městská knihovna dodá KMČ propagační leták
s informacemi o městské knihovně – KMČ zajistí distribuci. Informace o službách městské knihovny
– možnost rezervace knih v některých knihovnách na www.ok-olomouc.cz . Zde je i vyvěšen seznam
knih (včetně Týnečka). Nutné je i zvýšení propagace knihovny a pořádání kulturně vzděl. akcí za
pomoci knihovny se zapojením místních občanů.
b) Pokud KMČ požádá, může městská knihovna zajistit napojení knihovny v Týnečku na internet
z grantu min.informatiky – žádost musí být podána do 30.4.2006. Podmínkou je zajištění PC
z vlastních zdrojů.
c) P.Lokoč zjistí (u mgr.Puhače), zda je možno z rozpočtu KMČ zakoupit PC, kontaktuje
pí.Pospíšilovou, ved.knihovních služeb Knihovny MOOL (585 231 840), jpospisilova@okolomouc.cz ohledně grantu.
2)

Jednání s městskou policií (Bc.Korhoň) – KMČ neměla požadavky.

3) Došlá pošta
a) Oznámení o vyhlášení 3.stupně povodňové aktivity – KMČ vzala na vědomí
b) Sdělení Policie ČR, okresní inspektorát, Požadavek na vyznačení přechodu pro chodce (od bývalé
hospody k penzionu), Stanovisko PČR zamítavé – jen pokud je na obou stranách vybudován chodník
a pokud v pracovní den intenzita minimálně 50 chodců/hod (obojí zde není).
4) Různé:
a) Vysvětlení bodu 2c) z minulého zápisu – čerpání 172.751 Kč z rozpočtu KMČ v roce 2005 = úprava
hřiště 2004 (106 TKč), úprava hřiště 2005 (46 TKč), úprava kříže (20 TKč). Ke snížení rozpočtu na
rok 2006 došlo ve všech KMČ.
b) Projednány možné investice KMČ na rok 2006 – p.Lokoč zjistí možnost vybudování tenisové stěny
na hřišti ) financování) p.Kauer zjistí na stavebním odboru MMOL, zda stavba stěny bude možná
pouze na ohlášku či na stavební povolení. V případě nutnosti vyřízení stavebního povolení bude
záležitostí pověřen zpracovatel projektové dokumentace.
c) Pí.Látalová informovala o jednání s TSO dne 16.3.2006 – požadavky KMČ: Údržba chodníku
z Týnečka do Chválkovic, problematika sečení obecních pozemků – zaslání plánu sečených ploch,
orientační termíny sečení, úklid parčíku u zastávky, oprava komunikace (výtluky) – ulice Šternberská
naproti kontejnerů, točna autobusové zastávky, Blodkovo náměstí před čp. 26/10, oprava kanalizační
vpustě na ul.Ševčíkova (jen ohrazená díra), dětské hříště – výměna písku v pískovišti, oprava krytu na
pískovišti, vyrovnání terénu dět.hříště, kontrola bezpečnosti hracích prvků. Poškozené místa
v místních komunikacích - p.Kauer vyfotí a předá na město, p.Lokoč vyvěsí na stránkách KMČ na
internetu.
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 27.4.2006, 18.30 hod, budova školky v Týnečku
Zapsal: p.Lokoč.
Komise městské části 27 Olomouc-Týneček
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Předseda: pí..J. Látalová
Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27 (vývěska KMČ), MMOL odbor vnějších vztahů a inf., Mgr. Puhač
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