KOMISE M

STSKÉ ÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNE EK

Zápis z jednání 5/2007
Místo:
P ítomni:
Hosté:

Týne ek, budova MŠ, dne 31.5.2007, 18.30 hod.
pí.Látalová, p.Bádal, p.Vlasák, pí.Trembá ová, pí.Letochová, p.Jordán, pí.Šubová
MP: strážník O enášek, strážník Bauer

Program:
1) Jednání s m stskou policií (strážník O enášek, strážník Bauer)
a) KM nem la na MP poždavky.
2) Došlá pošta
a) Jmenování p edsedy a len KM usnesením Rady MO ze dne 17.4.2007, nová lenka pí. Šárka
Šubová
b) Rozpo et pro KM na rok 2007
c) Pozvánka na setkání p edsed KM s primátorem MO a zástupc TS MO 31.5.2007
d) P ehled inností TS MO na m síc erven 2007
3) R zné:
a) Urzchlen provést práce na h išti (tenisová st na), zajistí p.Jordán
b) Položení telefonních kabel do zem – napsat žádost s fotodokumentací na Telecom – zajistí
p.Jordán a pí.Letochová do 5.6.2007
c) Zpomalení pr jezdu vozidel na ul.B.Martin – zjistit možnost zpomalovacích prvk (retardér ) spolu
s ast jším m ením rychlosti – zajistí pí.Letochová
d) Vymalování knihovny – zajistí pí.Látalová
e) Projednána rozší ená služba místní knihovny (ned le 13.00-15.00hod) s využitím internetu
f) Znovu podat žádost na o ezání topol kolem silnice I/46, její o išt ní a se ení trávy na b ehu p i
ul.Šternberská – zajistí pí.Látalová
g) Up esnit plán provád ných prací TS MO v Týne ku (plochy se ené, vyrovnání zvonu u kontejner ,
z ízení nového stanovišt kontejner , údržba par íku u zastávky, úklid na zastávce a u kontejner ),
zajistí pí.Látalová (ve spolupráci s pí.Vacovou z TS MO).

SD LENÍ PRO OBYVATELE TÝNE KA – sch ze KM jsou ve ejné, tj. m že se jich zú astnit každý ob an.

Další ádné jednání KM se koná ve tvrtek 28.6.2007, 18.30 hod v budov místní školky.
Zapsal: p.V.Loko .

Rozd lovník: P edseda KM
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Komise m stské ásti 27 Olomouc-Týne ek
P edseda: pí..J. Látalová

. 27 (výv ska KM ), MMOL odbor vn jších vztah (Mgr. Puha )
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