Zápis č.6/2010
z jednání Osadního výboru Výhoda konaného dne 17.06.2010.
Přítomni: dle prezenční listiny ( přítomno 5 členů )
Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení a schválení programu jednání
Kontrola zápisu č. 5/2010
Projednání odpovědi finančního odboru Mě.Ú., týkající se dopadu zvýšení
daně z nemovitostí na lokalitu Výhoda.
Odpověď Správy silnic k požadavku OV k zadláždění příkopu podél ul.
17.listopadu.
Kontrola plnění plánu práce za I. pololetí 2010
Schválení plánu práce OV na II. pololetí 2010
Informace z jednání orgánů města
Různé
Závěr

Ad.1
Zasedání Osadního výboru Výhoda zahájil předseda ing. Jiří Bobrek. Přivítal členy OV a
radního p. Lukáše Míčka. Seznámil přítomné s programem červnového zasedání.
Osadní výbor- Výhoda schvaluje program jednání dnešního zasedání.
Schváleno všemi přítomnými členy.
Ad.2
Členové OV- Výhoda odsouhlasili zápis č. 5 ze zasedání OV Výhoda, konaného 18.5. 2010.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.3
Ing. Bobrek seznámil členy OV s odpovědí finančního odboru týkajícího se dopadu zvýšení
daně z nemovitostí na lokalitu Výhoda. Na základě novely zákona č. 338/1992 Sb. o dani
z nemovitostí, platné od 1.1.2010 byla daň navýšena u objektů určených k bydlení a sloužící
k rekreaci o 100% plošně pro celé území města. Odbor rozvoje a investic a odbor správy
majetku poskytl OV analýzu čerpání prostředků 2009-2010 dle lokalit v Orlové.
Osadní výbor Výhoda bere na vědomí obdrženou informaci
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.4
Ing. Bobrek přečetl stanovisko Správy silnic k požadavku OV k zadláždění příkopu podél ul. 17.
listopadu. OV nesouhlasí s odpovědí a ukládá ing. J. Bobrekovi projednat toto stanovisko
s vedoucím odboru správy majetku. Zároveň OV zvažuje zveřejnit sdělení Správy silnic
v regionálním tisku a informovat Zastupitelstvo na nejbližším zasedání.
Osadní výbor Výhoda ukládá ing. Bobrekovi projednat odpověď správy silnic
s vedoucím Odboru správy majetku.
Schváleno všemi přítomnými členy

Ad.5
OV provedl kontrolu plánu práce za I. pololetí 2010 a konstatoval, že všechny naplánované
aktivity byly realizovány.
.
Osadní výbor Výhoda bere na vědomí tuto informaci
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.6
Ing. Bobrek přednesl návrh plánu práce OV na druhé pololetí roku 2010. Členové OV se dohodli
zařadit do plánu práce na září pozvání p. ing. Radima Tabáška, ředitele pro personalistiku a IT
OKD, a.s. na zasedání OV Výhoda. Byl přijat návrh uspořádat v říjnu veřejnou schůzi s občany.
Osadní výbor Výhoda schvaluje plán práce na rok 2010
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.7
Radní p. Lukáš Míček informoval členy OV o důvodech omezení počtu pytlů při svozu
biologického odpadu (2 pytle na rodinný dům). Omezení je vyvoláno krácením finančních
prostředků.
Osadní výbor Výhoda bere na vědomí tuto informaci
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.8
a) Na základě připomínek občanů OV žádá odpovědné odbory Mě.Ú. zajistit posekání trávy
na 3 pozemcích, a to podél ul. K Zimovůdce, dále na oplocené ploše mezi ul. Mírová a
SOŠ Dakol a rovněž plochu u křižovatky ul. 17. listopadu a ul. Tyrše ( levá strana )
b) Občané z ulice Mírová si stěžují, že na konci ulice za č.p. 507, 591 a 208 chybí svedení
dešťové vody z vozovky, která v době deště zaplavuje ulici.
c) Ing. Bobrek přednesl informace o změně jízdního řádu MHD, která platí od 13.6.2010
Osadní výbor Výhoda ukládá ing. Bobrekovi projednat s vedoucím Odboru správy
majetku města realizaci požadavků občanů uvedených v bodě 8 odstavec a i b.
Schváleno všemi přítomnými členy
Ad.9
Předseda OV ukončil zasedání a poděkoval přítomným za aktivní přístup k projednávaným
bodům programu.
Příští zasedání OV se uskuteční 8.7.2010 v 18:00 hod v restauraci Výtopna
Osadní výbor bere na vědomí stanovený termín květnového zasedání OV
Schváleno všemi přítomnými členy.
V Orlové 23.6.2010
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 17. června 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:

-

odpovědné odbory Mě.Ú. zajistit posekání trávy na 3 pozemcích, a to podél ul.
K Zimovůdce, dále oplocenou plochu mezi ul. Mírovou a SOŠ Dakol a plochy u křižovatky ul.
17. listopadu a ul. Dr. M. Tyrše ( levá strana )

-

řešit svedení dešťové vody z vozovky na ulici Mírová - na jejím konci za č.p. 507, 591 a 208,
která zaplavuje cestu v nejnižším místě.

____________________________________________________________________________
Podpis předsedy výboru:

ing. Jiří Bobrek

ad 1) Určeno k projednání na ZM dne: ………0.…..……..
ad 2) Datum předání tajemníkovi: 28. června 2010
Podpis tajemníka MěÚ: ……....................
ad 3) Datum předání:
Podpis zástupce příslušného orgánu města: ……...................................

