
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 27
Týneček

Č. 1 / 2022 11. 01. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, Bc. Radek Kubíček MBA, Marie Letochová,
František Malina, Bc. Kateřina Absolonová, Ing. Roman Zapletal, Jiří Jordán

Omluveni: Mgr. Vlasta Kauerová

Hosté: Strážník MPO p.Marek Linhart

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

01.  Schválení   programu  schůze
      1. Schválení programu schůze-
      2. Vystoupení  zástupců  MPO , PČR .
      3. Vystoupení  hostů .
      4. Kontrola  stávajících  požadavků a minulých zápisů.
      5. Projednávané záležitosti .
      6. Vyjádření  komise k žádostem odborů  MMOl. 
      7. Nové požadavky .
      8. Obecné informace .
Usnesení:

Program byl schválen
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Informace o řešení petice ul.Šternberská  v Týnečku

04.01.    Pan Ing,Malina seznamil s písemnou odpovědí pana primátora Mgr.Miroslava Žbánka. MPA-
Komise  vysoce oceňuje ,že Rada města Olomouce rozhodla kladně a tím podpořila náš požadavek-
Komise pověřila p.Jordána ,aby vyvěsil odpoveď pana primátora do naší vývěsky.

04.2 Poděkování.

04.02.  KMČ v Týnečku děkuje Petře a Jiřímu  STEJSKALOVI  za přípravu a průběh " Vánočního
            sousedského setkání " ze dne 23.12.2021 od 18 hod  celé ulice Ševcíkova a vyjadřuje
            přesvědčení,že tato akce bude tradicí i  inspirací pro jiné ulice a části Týnečka.                             



04.3 Poděkovaní za akci Betlémské světlo.

KMČ oceňuje a děkuje organizatorům p.Římské ,manželům Královým a skautce Alici Jelénkové za přípravu i
průběh této akce,které se účastnilo více než 100 osob a jsme rádi,že více než 80%
bylo mladých spoluobčanů.Tato akce je zařazena do plánu KMČ,TJ Sokol a Klubu seniorů na r
2022.

04.4 Odeslaná pošta

Byl odeslán zápis KMČ č.27

05 Projednávané záležitosti

05.1 Změna předsedy KMČ v Olomouci - Týnečku

Dne 20.12.2021 na svém zasedání RMO jmenovala novým předsedou KMČ č.27 pana
PaedDr Jiřího Hepnárka , stávajícího člena KMČ.

05.2 Změna termínu jednání KMČ č.27

05.02 . Nový předseda požádal o změnu jednání KMČ č.27 ze dne 6.1.2022 na 11.1.2022.
            Na zasedání předseda KMČ vysvětlil  podrobně členům své stanovisko a okolnosti
            spojené se změnou termínu.

05.3 Změna  nástěnkáře

V prosinci požadala p.Katka Absolonová u uvolnění a KMČ pověřila od 1.1.2022 výkonem
funkce nástěnkáře pana Jiřího Jordána.
Schváleno bez připomínek.
 

05.4 Revokace funkce

KMČ provedla změnu k  1:1:2022 na funkci ověřovatele zápisu naší KMČ a místo pana ing.
Romana Zapletala  jmenovala pana Bc.Radka Kubíčka MBA 

05.5 05.02.   ROZPOČET na r. 2022

Na základě ústní i emailové informace od p.Bc.Daniely Horňákové mají všechny KMČ v Olomouci stejný
rozpočet.Pro r.2022 máme přiděleno  
300 000  estetizace       65 000 opravy a udržování   50 000 nákup služeb a 1000 občerstvení.
Dále v rozpočtu odb.dopravy a uzemního rozvoje je na opravy komunikací vyčleněno
15O OOO. Kč.
 
 
 

05.6 05.02  Stanovisko KMČ k rozpočtu

KMČ vyjadřuje zklamání a upozorňuje,že se to projeví v tom,že nebude možné realizovat
některé akce,plánované opravy komunikací,chodníků a revitalizací veř. prostranství. 

05.7 Pověření

KMČ č.27 pověřuje Bc.Radka Kubička MBA jednáním s p.Bc Danielou Horňákovou a dalšími
odbory o úpravě v jednotlivých položkách rozpočtu.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl



06.1 06.  VYJÁDŘENÍ K  ŽÁDOSTEM OD ODBORU MMOl.

06.01.  KMČ  byla seznámena s poškozením přechodu pro chodce na ul.Šternberská.Dne 7.1.
proběhlo jednání p.Šulce z MMOl,předsedy KMČ a člena KMČ p.Jordána člena komise.
KMČ děkuje p.Šulcovi za rychlou reakci,větně pis.odpovědi obsahujíci návrh řešení. Očekáváme, jak dovolí
počasí,že opravy budou provedeny.
 

06.2 Oznámení

06.02.  Na základě krácení fin.prostředků lituje KMČ č.27 ,že nemá možnost  se podílet na spolufinancovaní
postřiku komárů  a žádá tímto příslušné
odbory MMOl k nalezení této částky v rezervách MMOl.
           

07 Nové požadavky

1 Spolupráce s občany Týnečka

KMČ č.27 v návaznosti na akce r.2021 a plánované akce r.2022  hodlá písemnou formou oslovit ostatní
spoluobčany ve věci spolupráce a zapojení se do akcí a aktivit v Týnečku.
Harmonogram akcí /zatím fin.krytí/  předložený na zasedání komise p.Bc.Radkem Kubíčkem,MBA bude
vyvěšen na Webu a na nástěnce.

2 07.02. Zpravodaj

KMČ se rozhodla , že by ráda vydávala "Zpravodaj o životě a dění v Týnečku. Tuto oblast si vzal
na  starost p.Bc.Radek  Kubíček MBA.

3 07.03     Vítání nových občanů Týnecka

Komise má zájem  vytvořit "PAMĚTNÍ LIST " ,který by byl předáván na památku rodinám ,kteří
se výstavbou vlastních rod.domů stávají našimi spoluobčany jako malá  památka ,při setkání
zástupců KMČ a novými spoluobčany v tělocvičně v Týnečku.

08 Obecné informace

08.1 08.01  Hlášení závad

Opětovně upozorňujeme občany ,že drovné závady týkající se nepořádku,osvětlení,či drobných
závad je v rámci urychlení řešení problému je nutné je hlasit přímo na  
Hlášení závad - Technické služby města Olomouce a.s./hlášení závad/
www.tsmo.cz /hlášení závad/  Bude trvale tento kontakt na nástěnce.
 

08.2 08.02  Termíny jednání KMČ

Všechny termíny  jednání KMČ č.27 pro rok 2022 jsou uvedeny na Web./KMČ 27/

08.3 Ukončení jednání KMČ dne 11.+.2022

Předseda komise ukončíl jednání komise č.27 v 19,30 hod

08.4 Jednání komise v únoru 2022

Příští jednání KMČ č.27 se bude konat ve čtvrtek 3.2.2022 v 18,00 hod v knihovně.



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022

Zapsal/a:
PaedDr. Jiří Hepnárek

Ověřil/a:
Bc. Radek Kubíček MBA


