Zápis č.11/2010
z jednání Osadního výboru Výhoda konaného dne 16.11. 2010.
Přítomni: dle prezenční listiny ( přítomno všech 5 členů OV )

Program jednání:
1) Zahájení a schválení programu jednání
2) Kontrola zápisu č. 10/2010
3) Informace o dopisu Dr.-Ing. Becka na starostu města o rozhodnutí
OKD zpracovat dokumentaci EIA pro dobývání 18. kry DP Doubrava
Dolu Karviná, tj. pod Výhodou
4) Příprava zprávy o činnosti OV za rok 2010 a dle návrhů občanů doplnění
složení do OV Výhoda pro období 2011-2014
5) Informace z jednání Zastupitelstva
6) Zařazení námětů do plánu práce OV na 1- pololetí roku 2011
7) Různé
8) Závěr
Ad.1
Zasedání Osadního výboru Výhoda zahájil předseda ing. Jiří Bobrek. Přivítal členy OV Výhoda.
Seznámil přítomné s programem listopadového zasedání.
Osadní výbor Výhoda schvaluje program jednání dnešního zasedání.
Schváleno všemi přítomnými členy.
Ad.2
Členové OV Výhoda odsouhlasili zápis č. 10/2010 ze schůze konané 26. 10. 2010.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.3
Ing. Bobrek informoval OV o dopise Dr.-Ing. Becka, generálního ředitele OKD,a.s. na starostu
města, ve kterém informuje o rozhodnutí OKD zpracovat dokumentaci EIA pro dobývání 18. kry DP
Doubrava Dolu Karviná v oblasti Výhoda.
.
Osadní výbor Výhoda ukládá ing. Bobrekovi projednat se starostou společné stanovisko města a
OV Výhoda k dané problematice
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.4
Přípravu zprávy o činnosti OV za rok 2010 a návrh složení OV Výhoda pro období 2011-2014,
které by mělo být předloženo ke schválení na některé jarní zasedání Zastupitelstva, se OV rozhodl
přesunout na své lednové zasedání.
Osadní výbor Výhoda bere na vědomí přednesenou informaci
Schváleno všemi přítomnými členy

Ad.5
Ing. Bobrek informoval OV o 1. zasedání Zastupitelstva města Orlová a předal členům OV
informaci v písemné podobě.
Osadní výbor Výhoda bere informaci na vědomí
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.6
Členové OV projednali návrh plánu činnosti na první pololetí roku 2011 a dohodli se na jeho
dopracování na prosincovém zasedání OV. Podle zkušeností z minulých let členové OV doporučují zvát
si na svá zasedání vedoucí odborů Mě.Ú. i členy Zastupitelstva dle projednávané problematiky. Tak např.
na únorové zasedání si pozvat členku zastupitelstva za klub Volím Orlovou paní Bc. Naděždu
Kubalovou. Dále v lednu projednat zprávu o činnosti OV za rok 2010 a návrh na složení OV pro období
2011-2014. V únoru pojednat návrhy pro Nadaci OKD. V nejbližším období projednat s odborem dopravy
umístění dalších přechodů na silnici 2/474 na ulici 17. listopadu včetně umístění značky omezení rychlosti
na 40 km/hod. Další návrhy pro začlenění do plánu práce budou projednány a schváleny na prosincovém
zasedání OV.
Osadní výbor Výhoda ukládá ing. Bobrekovi zpracovat dané návrhy a předložit je na prosincovém
zasedání OV.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.7








OV ukládá ing. Bobrekovi projednat se zástupcem ředitele SOŠ Dakol Mgr. M.Loveckým možnost
konání zasedání OV v prostorách školy.
OV žádá předsedu OV projednat s Mgr. M.Loveckým možnost umístění poštovní schránky na
budově školy Dakol nebo před budovou.
Odbor správy majetku zajistil ořezání keřů, které zasahovaly do chodníku před školou Dakol.
Před školou v těsné blízkosti autobusové zastávky se rozrostly keře tújí a jejich větve brání
chodcům v přístupu k zastávce. Po dohodě se zástupcem školy Dakol doporučujeme úplně
vysekat uvedené túje i s kořeny. Volné místo zatravnit. Odstranění keřů předjednáno s OŽP.
V tom případě škola Dakol prodlouží zábradlí až k budově školy.
Pan M. Bill zaslal dopis na Správu silnic, v němž požaduje ořezat větve stromu podél cesty na
ulici 17. listopadu před odbočením na ul. K Zimovůdce.
Ing. Bobrek projednal s velitelem městské policie p. Ščurkem požadavek občanů k obnovení
obchůzek městských strážníků v ranních hodinách před vchodem do MŠ Na Vyhlídce

Osadní výbor Výhoda bere informaci na vědomí
Schváleno všemi přítomnými členy.
Ad.8
Příští zasedání OV se uskuteční 21. 12. 2010 v 16:00 hod. v budově školy Dakol.
Osadní výbor bere na vědomí stanovený termín prosincového zasedání OV
Schváleno všemi přítomnými členy.
V Orlové 19.11. 2010
Zapsala: Ivana Fidlerová
Schválil : ing. Jiří Bobrek
předseda OV Výhoda

Příloha č. 1

Město Orlová
(výbory Zastupitelstva města Orlová)

Záznam z jednání Osadního výboru - Výhoda určený k projednání
Zastupitelstvem města Orlová nebo k uložení úkolů jednotlivým odborům
MěÚ Orlová
Osadní výbor Výhoda
Datum a místo jednání 16. listopadu 2010, Výhoda

1. Návrhy, informace a náměty výboru určené k projednání ZM s formulovanými návrhy na přijetí
konkrétních usnesení zastupitelstvem města (předložit na nejbližším jednání ZM):
0

2. Požadavek výboru na poskytnutí materiálů, podkladů a informací odbory MěÚ Orlová
potřebných pro činnost výboru prostřednictvím tajemníka MěÚ (předat tajemníkovi MěÚ): 0

3. Další náměty a požadavky výboru ostatním orgánům města: OV Výhoda žádá:

Odbor správy majetku města:
1) projednat v rámci své kompetence s příslušnými odbory města možnost odstranění keřů tújí
před školou Dakol v těsné blízkosti autobusové zastávky. Předjednáno s OŽP
2) posoudit možnost umístění poštovní schránky před vchodem do budovy školy Dakol.
_________________________________________________________________________

Podpis předsedy výboru:

ing. Jiří Bobrek

ad 1) Určeno k projednání na ZM dne: 0
ad 2) Datum předání tajemníkovi: 29. listopadu 2010
Podpis tajemníka MěÚ: ……....................
ad 3) Datum předání:
Podpis zástupce příslušného orgánu města: ……...................................

