KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z jednání 4/2007
Místo:
Přítomni:
Hosté:

Týneček, budova MŠ, dne 26.4.2007, 18.30 hod.
pí.Látalová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Vlasák, pí.Trembáčová, pí.Letochová
-

Program:
1) Jednání s městskou policií
a) Neproběhlo
2) Došlá pošta
a) Nabídka firmy Patrik Veselský na čištění a odplevelení chodníků, úklidové práce. Možnost zajistit
úklid kolem autobusové zastávky – pí.Látalová prověří u p.Puhače možnost využití nabídky.
b) Rozdělovník odvozu komunálního odpadu, plastů,skla a papíru od TS MMO. KMČ konstatuje, že
deklarovaný harmonogram odvozů se nedodržuje. Pokud nedojde k nápravě, bude si KMČ stěžovat.
KMČ schválila návrh na zřízení dalšího stanoviště kontejnerů „u rybníčka“ – pí.Látalová předá
žádost
c) Žádost ČSÚ o spolupráci při vyplnění dotazníku k ukazatelům obce. Na místě vyplněno, pí.Látalová
odešle
3) Různé:
a) P.Vlasák zajistil nákup a doručení PC do knihovny, p.Jordán zajistil stolek pod PC – zbývá provést
instalaci (provede pracovník dodavatelské firmy v nejbližších dnech). Pí.Trembáčová po instalaci a
napojení na internet podepíše smlouvu na místo knihovnice a zajistí v Týnečku distribuci oznámení o
rozšíření otevíracích hodin knihovny (navíc neděle 13.00-15.00hod) včetně informace o zřízení
veřejného internetu přístupného občanům Týnečka.
b) Pí.Látalová byla projednat na MMO osvětlení na Blodkově náměstí a B.Martinů – předpokládaný
rozpočet 2 mil.Kč, řeší se zajištění profinancování. Pí.Letochová se bude informovat na Telecomu na
možnost uložení telefonních linek do země.
c) Komise čeká na vyřízení žádosti, odeslané na ředitelství silnic a dálnic ohledně opravy vozovky na
Šternberské (otřesy a hluk při průjezdu kamionů), pí Látalová urgovala – čeká se na odsouhlasení
finančních prostředků, po 25.5.2007 další dotaz
d) P.Jordán bude urgovat zahájení 1.etapy výstavby tenisové stěny na hřišti Týneček (předpoklad
4/2007)
e) P.Římská požaduje umístění okrasných kontejnerů u kapličky z důvodu zabránění vjezdu motorových
vozidel. KMČ souhlasí, pí.Látalová zajistí.
f) Pí.Letochová informovala o stavu žádosti na zlepšení dopravní obslužnosti HMD v Týnečku
(např.častější zajíždění linky č.11). Pravděpodobně bude řešeno až na podzim v rámci nového
jízdního řádu. KMČ bude dále sledovat a připomínat.
SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý
občan.
Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 31.5.2007, 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 (Mgr. Puhač)

zapis_2007-04-26.doc

www.Olomouc.eu/Tynecek

Strana 2 z 2

