KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 04/2006
Místo:
Přítomni:

Týneček, budova MŠ, dne 27.4.2006, 18.30 hod.
pí.Látalová, pí.Letochová p.Kauer, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán

Program:
1)

Jednání s městskou policií (strážníci Očenášek a Růžička)

a) KMČ připomněla existenci černé skládky na cestě k lesu na Černovír – MP se je zavázala prověřit
2) Došlá pošta
a) Přehled činností Technických služeb v Týnečku na měsíc 5/2006 – pí.Látalová zveřejní na vývěsce
KMČ. V týdnu od 15.5.5006 bude prováděno sečení ploch (blíže pí.Michalcová z TS, tel.
603 192 596)
b) Kontaktní adresy na TS – KMČ vzala na vědomí
c) Informace o sběrové sobotě v Týnečku dne 13.5.2006 – pí.Látalová zveřejní na vývěsce KMČ
d) Rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odbor stavební, o zvláštním užívání komunikace ( lokalita
Chaloupky) – pokládka kabelu NN, dláždění chodníku – KMČ vzala na vědomí
e) Žádost MMOL, čj. MAJ-PR/292/2005/Číhalová, o sdělení stanoviska KMČ k prodeji majetku města –
parcela 44/3 (zahrada 39m2) – sjednocení pozemků – KMČ bez připomínek, pí.Látalová sdělí
MMOL
f) Žádost MMOL, čj. MAJ-PR/252/2005/Číhalová, o sdělení stanoviska KMČ k výkupu majetku do
vlastnictví města – parcely 60/1 (177m2) a 59/2 (11m2) z důvodu věcného břemena (dešťová
kanalizace) – KMČ bez připomínek, pí.Látalová sdělí MMOL
3) Různé:
a) Pí.Látalová informovala o provedení vodorovného značení na silnici od benzinové čerpací stanice
OMV ke křižovatce na Hlušovice (zákaz předjíždění) – příští týden dojde k vyměření a realizaci.
b) Pí.Látalová urgovala opravu vpustě (Ševčíkova ul.) u p.Zívaly
c) P.Kauer provedl fotodokumentaci míst s narušeným povrchem vozovek, předáno TS Olomouc
d) Projednán požadavek aplikace potřiku proti komárům u dešťové zdrže – pí.Látalová osloví p.Puhače
e) P.Lokoč navrhl po projednání s p.Puhačem předávání zápisů e-mailem na Vladimír.Puhac@mmol.cz –
návrh KMČ schválen, p.Lokoč po ověření zápisu dalším členem KMČ vždy neprodleně odešle
f) Projednána likvidace zbytků starého veřejného rozhlasu – p.Jordán zajistí u TS
g) Pí.Letochová a p.Bádal informovali o distribuci letáků obyvatelům Týnečka ohledně provozu
pobočky místní knihovny. Knihovnice (dojíždí z Chválkovic) má zájem pokračovat v práci pro místní
knihovnu.
h) P.Lokoč informoval o výsledcích jednání s p.Puhačem ohledně případného zakoupení PC do místní
knihovny – PC je možno z prostředků KMČ zakoupit, hmotná odpovědnost je krytá obecným
pojištěním MMOL na škody, majetek do 100.000 Kč stačí zabezpečit bezpečnostním zámkem na
dveřích (nemusí být mříže v oknech), je možno čerpat z fondů města prostředky na financování
pracovníka zajišťujícího dohled na provozem PC v knihovně (70-75 Kč/hod, do 2.500 Kč/měsíc)
formou dohody o činnosti. Na základě uvedeného stanoviska p.Lokoč potvrdil u.ředitelky městské
knihovny RNDr..Pruckové zájem KMČ o připojení knihovny na internet z prostředků grantu –
plánováno na 9-10/2006. P.Lokoč prověří na MMOL, odbor informatiky, u ing. Fišera politiku
města pro nákup/podporu provozu PC
i) P-Lokoč informoval o jednání s p.Puhačem ve věci možného vybudování tenisové stěny na hřišti
(umístnění předjednáno s p.Šubou, cenová kalkulace s p.Malinou ml.) - p.Lokoč zajistí kalkulaci
ceny
j) Projednáno financování dostavby chybějící části chodníku u RD na Hlušovice z rozpočtu KMČ

Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 1.6.2006, 18.30 hod, budova školky v Týnečku
Zapsal: p.Lokoč.
Komise městské části 27 Olomouc-Týneček
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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK
Předseda: pí..J. Látalová

Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27 (vývěska KMČ), MMOL odbor vnějších vztahů a inf., Mgr. Puhač
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