Zápis č. 4/2011
z jednání Osadního výboru Výhoda konaného dne 05.04 2011
Přítomni: dle prezenční listiny ( přítomno 5 členů OV, 3 hosté)

Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Kontrola a schválení zápisu č. 3/2011
3. Kontrola přípravy veřejné schůze občanů Výhody k budoucí těžbě v 18.
kře pod Výhodou
4. Projednání návrhu na rozšíření počtu členů OV
5. Různé
6. Usnesení a závěr
Ad.1
Zasedání Osadního výboru Výhoda zahájil předseda ing. Jiří Bobrek. Přivítal přítomné hostymístostarostu p. Miroslava Koláčka, Lukáše Míčka, Ing.Jiřího Sikoru a členy OV Výhoda. Přítomné
seznámil s programem dnešního zasedání.
Osadní výbor Výhoda schvaluje program jednání dnešního zasedání.
Schváleno všemi přítomnými členy.
Ad.2
Členové OV Výhoda odsouhlasili zápis č. 3/2011 ze schůze konané 08. 03. 2011
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.3
Ing.Bobrek zhodnotil přípravu veřejné schůze s občany. Pozvánky byly vyvěšeny a zároveň bylo
v Orlovských novinách zveřejněno oznámení o konání veřejné schůze. Ozvučení sálu a záznam diskuze
je zajištěn z DKMO. Zástupci OKD přijdou v počtu 4 osob. Za město Orlová se zúčastní schůze starosta
a místostarostové. Prezenční listiny jsou zajištěny, u prezence budou ing. B. Stuš a S. Guziur, zápis
provede Bc. I. Fidlerová.
Osadní výbor Výhoda bere informace na vědomí.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.4
Ing. Bobrek seznámil členy OV s důvodovou zprávou pro zastupitelstvo o rozšíření počtu členů
OV na 7. OV navrhuje za další členy ing. J. Sikoru a p. Lukáše Mičku. Ing. B. Stuš požádal J. Bobreka,
aby zvážil své rozhodnutí rezignovat, které přednesl na únorovém zasedání OV a požádal ho o
prodloužení své působnosti ve funkci předsedy OV o dalšího půl roku. Členové OV podpořili návrh ing.
B. Stuše a požádali předsedu ing. Bobreka o setrvání ve funkci předsedy o další půlrok. Doporučili, aby
rozšíření počtu členů OV Výhoda a informaci o své rezignaci přednesl ing. J. Bobrek na veřejné schůzi
občanů Výhody dne 7.4.2011.
Osadní výbor Výhoda
a) Souhlasí s návrhem na rozšíření počtu členů OV z 5 na 7 i s důvodovou zprávou.
b) Ukládá předsedovi OV přednést tuto informaci na veřejné schůzi občanů Výhody dne 7.4.2011.
c) Předložit tento návrh na jednání Zastupitelstva
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.5


Ing. Bobrek vypracoval společně se zástupci VOŠ Dakol text dopisu adresovaný výboru pro
sponzoring OKD a předložil jej členům OV. V dopise se žádá o finanční dar na uspořádání
společenského setkání s občany Výhody ve druhé polovině září 2011. Členové OV souhlasí
s textem dopisu.






Ing Bobrek předal členům OV informace o připravovaném projektu řešení pro měření a předávání
informací o hustotě provozu na Masarykově třídě v Orlové
Ing Bobrek seznámil členy se změnami jízdních řádů z důvodu opravy mostu přes řeku Olši
v Karviné a navrhl připravit pro občany kopie jízdních řádů
OV žádá místostarostu p. Miroslava Koláčka o pomoc při řešení realizace umístění poštovní
schránky na Výhodě
31. 3. 2011 v 21:46 hod. byl zaznamenán na seismické stanici v objektu MŠ Vyhlídka otřes o síle
6,5 x 10 5 Joule.

Osadní výbor Výhoda bere informace na vědomí
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.6
Příští zasedání OV se uskuteční 17. 05. 2011 v 16:30 hod. v místnosti SOŠ Dakol.
Osadní výbor Výhoda souhlasí s termínem květnového zasedání OV
Schváleno všemi přítomnými členy.

USNESENÍ:
- Program jednání byl schválen
- Zápis ze dne 08. 03. 2011 byl schválen.
- OV Výhoda bere na vědomí informace o přípravě veřejné schůze
- OV Výhoda schvaluje důvodovou zprávu o rozšíření počtu členů OV.
- Schvaluje termín konání květnového zasedání OV
ÚKOLY:
- Dokončit realizaci umístění poštovní schránky na Výhodě.
ZO: Libor Kožušník, místopředseda OV
- Předložit návrh a důvodovou zprávu o navýšení členů OV Výhoda na jednání
Zastupitelstva
ZO: Ing. Jiří Bobrek, předseda OV
V Orlové 07.04. 2011
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 5. dubna 2011, 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):

- Návrh na rozšíření počtu členů OV Výhoda z 5 na 7 členů
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 o pomoc při vyřízení formalit s Českou poštou při
realizaci umístění poštovní schránky na Výhodě
___________________________________________________________________

Podpis předsedy výboru:

ing. Jiří Bobrek

ad 1) Určeno k projednání na ZM dne: 27.4.2011
ad 2) Datum předání tajemníkovi: 18. dubna 2011
Podpis tajemníka MěÚ: ……....................
ad 3) Datum předání:
Podpis zástupce příslušného orgánu města: ……...................................

