KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z dálkového jednání v lednu č. 1/2021
I. Prezence
Účast: V. Kauerová, K. Absolonová, R. Hlobilová, F. Malina, J. Hepnárek, M.
Letochová, R. Zapletal, R. Kubíček, P. Sova – se neúčastnil, MPO – na telefonu.
Prezenční listina je nedílnou součástí čistopisu tohoto zápisu.
KMČ vzhledem k epidemiologické situaci a rozhodnutí krizového štábu
jednala v měsíci lednu pouze dálkově o nezbytně nutných bodech. Členům
KMČ byla předsedkyní písemně zaslána témata, která byla předmětem
projednávání.
II. Body z minulých jednání, které zůstávají v platnosti
1 Na webových stránkách MMOL www.olomouc.eu jsou občanům
k dispozici veškeré informace k problematice COVID.
2. Program „estetizace 2020“ - vybavení dětského hřiště - objednáno, instalace
je z důvodu epidemie odložena na jaro 2021.
3. Hlášení závad a nedostatků ve veřejném prostoru je možné pomocí nového
webu: hlasení.olomouc.eu. Prosíme občany, aby tuto službu využívali a své
podněty na opravy veřejného osvětlení či chodníku zasílali přímo na tyto
stránky.
4. Oddělení městské zeleně bylo upozorněno na 2 ks suchých stromů (břízy)
v parku – bude provedeno odstranění v období do března 2021.
5. Oprava a výměna laviček v prostoru parčíku a autobusové točny – bude
realizována během 1.čtvrtletí roku 2021.
III. Nové body k projednání
1. Připravit návrhy na opravy úseků chodníků v roce 2021 včetně výtluků
(rozpočet na opravy je letošní rok zkrácen na 200.000,- Kč na KMČ). Návrh
bude zaslán na MMOL, oddělení KMČ a na vědomí ODUR a TSMO).
2. Připravit návrhy do programu „estetizace 2021“– navrhnout tři akce
(částka na program činí 300.000,-Kč). Členům bylo doporučeno vybírat

jednotlivé akce z již připraveného zásobníku akcí z roku 2020, avšak pouze ty,
které jsou v souladu s pravidly pro čerpání programu). Návrhy budou
projednány následně na dalších jednáních.
3. Připravit návrhy akcí, které nelze zařadit do programu “estetizace“, ale z
hlediska členů KMČ by měly být doporučeny k přípravě a následné
realizaci. Z předložených námětů bude sestavena tabulka a návrhy budou dále
v KMČ projednávány.
4. Připravit návrhy na čerpání provozního rozpočtu na rok 2021 (akce pro
děti, letní akce pro občany, příspěvek na činnost klubu seniorů).
5. Připravit návrhy na pojmenování dvou nově vznikajících ulic. Již zaslané
návrhy nebyly akceptovány z důvodu duplicity názvů v jiných částech města.
Návrh bude odeslán na MMOL, oddělení KMČ.
6. KMČ obdržela požadavek na údržbu keře na ulici B. Martinů – předáno na
MMOL, odbor městské zeleně k řešení.

Další jednání bude probírat v měsíci únoru pravděpodobně opět dálkovou formou.
V případě, že občané mají požadavky k projednání na KMČ, lze tyto zaslat na níže
uvedený email.

Email: kmc27@olomouc.eu

Zapsala: Mgr. Vlasta Kauerová

Ověřila: Bc.Kateřina Absolonová
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