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KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 27 OLOMOUC – TÝNEČEK 

Zápis z jednání 3/2008 
 

Místo:   Týneček, budova MŠ, dne 27.3.2008, 18.30 hod. 
Přítomni:  pí.Látalová , pí.Trembáčová, p.Lokoč, p.Bádal, p.Vlasák, pí.Letochová, p.Směšný, 

pí.Šubová 
Hosté:   - 

Program: 
1) Jednání s městskou policií (strážník Očenášek, strážník Zahradníček) 

a) Dohoda o tom, že v případě nemožnosti účasti na jednání KMČ – kontaktovat předsedkyni 
KMČ pí.Látalovou a projednat případné požadavky komise. 

b) MP neměří na Šternberské ulici – nutno se obrátit na státní policii, dopravní inspektorát 

2) Došlá  pošta 

a) Informace o jednání předsedů komisí dne 4.3.2008. 

b) Zpráva o činnosti Městské policie Olomouc v roce 2007 

c) Harmonogram sběrových sobot na jaro 2008, Týneček 17.5.2008 

d) Informace o Legislativních změnách v sociální oblasti v roce 2007 a 2008 (na nástěnku KMČ) 

e) Informace TSO o Ceníku svozu KO pro firmy a organizace platný od 1.3.2008 

f) Možnosti čerpání finančních prostředků na rok 2008 jednotlivými KMČ (nákup 2.200Kč, 
telekomunikace 220Kč, ostatní služby 50.000Kč, opravy a udržování 100.000Kč, pohoštění 
800Kč) 

3) Různé 

a) Členové komisí převzali formulář o potvrzení příjmů pro potřeby úhrady zdravotního pojištění 
(odvod minimálního zdrav. pojištění). Vyplněné vrátit pí.Látalové do příštího jednání KMČ 

b) Informace o zřízení e-mail schránky pro KMČ – pro KMČ Týneček je zřízena schránka 
kmc27@mmol.cz , vybíráním schránky je pověřena pí.Trenmbáčová  

c) Pí.Šubová informovala i jednání předsedů komisí – mimo jiné: málo pracovníků v městské 
policii (ne vždy se dostaví hlídka na KMČ), v případě potřeby používat linku 156, projednán 
rozpočet města (existují rezervy, mají cca 30 projektů MČ – letos schváleno jen 6) 

d) Pí.Šubová již je na www stránkách komise www.Olomouc.eu/Tynecek ve složení KMČ 

e) P.Bádal zjistí u fy Horstav cenu a termín dokončení plochy před tenisovou stěnou. 

f) Pí.Letochová informovala o jednání na Odboru dopravy – možné změny v jízdním řádu linky č.13 
 

SDĚLENÍ PRO OBYVATELE TÝNEČKA  – schůze KMČ jsou veřejné, tj. může se jich zúčastnit každý občan. 

Další řádné jednání KMČ se koná ve čtvrtek 24.4.2008 v 18.30 hod., Týneček, budova MŠ 
 
Zapsal: p.V.Lokoč     Komise městské části 27 Olomouc-Týneček 

                Předseda: pí..J. Látalová 
 
 

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


