KMČ č.27, OLOMOUC – TÝNEČEK

Zápis z dálkového jednání 21. dubna č. 4/2021
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 dubnu pouze dálkově. Členové KMČ se zabývali nezbytnými
tématy, která byla předmětem částečného projednávání již v březnu.
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. V důsledku
kybernetického útoku na agendy MMOL je stále omezen provoz pro občany,
aktuální informace jsou na webových stránkách.
2. Program „estetizace 2020“ - vybavení dětského hřiště - objednáno, instalace
ukončena. Částka v Programu „estetizace“ pro rok 2021 činí 300 tisíc Kč. Tato
bude na základě souhlasu všech členů KMČ celá investována do opravy
chodníků, v měsíci dubnu proběhla konkretizace úseků určených pro opravu
s pracovníky TSMO a MMOL, do plánu byly zapracovány i připomínky členů
KMČ a občanů.
3. Oddělení městské zeleně bylo upozorněno na 2 ks suchých stromů (břízy)
v parku – bude provedeno odstranění v období do března 2021 - trvá. Oprava a
výměna laviček v prostoru parčíku a autobusové točny – bude realizována
během 1.čtvrtletí roku 2021- trvá.
4. Došlo k odstranění vzrostlého keře v neobydleném domě na ulici Ševčíkova.
5. Nové herní prvky byly osazeny na dětské hřiště.
III. Nové body k projednání
1. Připravit návrh akce, které nelze zařadit do programu “estetizace“, ale z
hlediska členů KMČ by měly být doporučeny k přípravě a následné
realizaci. Termín odevzdání květen 2021. Komise se během jednání v březnu

se shodla, že navrhne přípravu materiálu (studie, PD) na téma „Opatření
k zajištění bezpečnosti na ulici Šternberská.“
2. Připravit návrhy na čerpání provozního rozpočtu na rok 2021 (akce pro
děti, letní akce pro občany, příspěvek na činnost klubu seniorů) – Členové
se předběžně obecně dohodli na podpoře akcí pro děti a dospělé (rozloučení
s prázdninami, dětský den a mikulášská nadílka). Dále bude podpořena i činnost
klubu seniorů. Výše podpory nebyla zatím vzhledem k celkové epidemiologické
situaci projednána - trvá.
3. KMČ požádá o osazení prvních odpadkových košů na místě nově
vznikající zástavby u vstupů na hotové komunikace směrem na Hlušovice.
Další jednání KMČ bude probírat 6.5. v 18.00 na dětském hřišti.
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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