KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 1/2007
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 25.1.2007, 18.30 hod.
pí.Látalová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Jordán, p.Vlasák
pí.Trembáčová

Program:
1)

Jednání s městskou policií – neproběhlo.

2) Došlá pošta
a) Vyrozumění o změně rozsahu návrhu „Skladová hala zemědělské techniky“ v KÚ Chválkovice (za
parcelou p.Vojáčka směrem na pevnůstku, 11x48m, 10m od stávající polní cesty). Komise požaduje
vyloučení dopravní obsluhy přes Blodkovo náměstí, tj. využívat jako příjezdovou komunikaci
vyspravenou stávající polní cestu. P. Látalová předá stanovisko komise.
3) Různé:
a) Komisi se představila zájemkyně o členství v komisi pí. Trembáčová. Pí. Látalová předá žádost na
MMO ke schválení
b) Projednána akce vybavení knihovny v Týnečku internetem.
• Na konci minulého roku byla v knihovně zamřížována okna (zajištění pro nákup a umístění PC)
• P.Jordán a p.Lokoč projednali s řediteslkou městské knihovny p.Pruckovou možný nástup
knihovnice z Týnečka. Závěrečná dohoda – stávající knihovnice p.Pospíšilová bude docházet
v současné otvírací dny (středa 15-17.00hod), místní knihovnice pí.Trembáčová resp.pí.Dadáková
v neděli 13-15.00hod (včetně zajištění zástupu za pí.Pospíšilovou). Pí.Trembáčová a pí.Dadáková
si zajistí podepsání dohody o činnosti s městskou knihovnou. Poté po dohodě s pí.Látalovou
budou na vývěsce (a na dalších vhodných místech) informovat o rozšíření otevírací doby místní
knihovny.
• P.Jordán požádá p.Puhače (resp. ředitelku knihovny) o zajištění stolku pod PC + 5 židlí pro
plánované záměry pořádání edukačních setkání s občany Týnečka k problematice internetu
• Po rozšíření otevírací doby zajistí p.Lokoč nákup PC do knihovny a cestou odboru informatiky
města (nebo knihovny) jeho připojení k internetu
c) Komise čeká na vyřízení žádosti, odeslané na ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy vozovky na
Šternberské (otřesy a hluk při průjezdu kamionů) - trvá
d) Dne 30.11.2006, 18.00hod, v Tělocvičně TJ Sokol proběhlo za bohaté účasti obyvatel
Týnečka.jednání k urbanisticé studii na výstavbu RD v obci. Bylo potvrzeno, že poslední verze studie
se již nedotkne hřiště.
e) P.Lokoč dohodl s p.Puhačem způsob odsouhlasení provedených prací, objednaných MMOL na žádost
KMČ – faktury před proplacením vždy odsouhlasí pí.Látalová..
f) P.Jordán zajistil cestou p.Maliny vyřízení stavebního povolení na připravovanou tenisovou stěnu na
hřišti (výstavba plánována z rozpočtu KMČ na rok 2007). Byla projednána nabídka fy.Horstav, která
byla v intencích ceny rozpočtované p.Malinou. Závěr – p.Jordán pověřen předat nabídku p.Puhačovi
k vystavení objednávky s termínem realizace jaro 2007.
g) Pí.Látalová informovala o odstranění ocelových sloupců po již nefunkčním obecním rozhlasu
SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý
občan.
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 22.2 2007, 18.30 hod v budově místní školky.
Zapsal: p.V.Lokoč.
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Rozdělovník: Předseda KMČ č. 27 (vývěska KMČ), MMOL odbor vnějších vztahů a inf., Mgr. Puhač
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