Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín

Zápis z jednání 6. 2. 2019

I. Zahájení jednání
Komise městské části č. 22 Olomouc-Řepčín (dále jen komise) svolala pravidelnou schůzku
na 18:30 dne 6. 2. 2019 do prostor Komise v suterénu ZŠ Svatoplukova.
II. Prezence
Přítomni – Ladislav Bubeníček KDU-ČSL, Ing. Ladislav Čáp KDU-ČSL, MUDr. Iva Daniele
PROOL, Martin Doubrava ANO2011, Jiří Hanák ODS, Mgr. Lea Kopecká ANO2011, Václav
Kryl ANO2011 (předseda), Jan Piskač SPOL, Bc. Roman Vlha ČSSD, Miloš Zmeškal PIRÁTI
Nepřítomni – Přemysl Halas KSČM,
Hosté – PaedDr. Miroslav Skácel zastupitel města, občané Řepčína, zástupce MPO
III. Schválení minulého zápisu
 Komise schválila zápis z lednového jednání.
IV. Projednávané záležitosti
Připomínky pro policii:
 Občané upozorňují na vozidla parkující na chodníku. V případě, že takto parkující vozidla
překáží využívání chodníku apod., je třeba volat MPO č. 156.
Trvající požadavky:
 Opakovaně žádáme o odstranění náletových dřevin (Bez černý, obrostlý pařez Lípy srdčité,
Růže šípková apod.) před č. o. 64 na Řepčínské ulici a v okolí.
 Občané upozornili na popadané stromy u parkoviště na Poděbradech směrem na Luka.
Tento požadavek je již v řešení CHKO, KMČ dále navrhuje možnost řešení s hasiči.
 Havarijní stav budovy bývalého Slovanu řeší stavební odbor
Další projednané záležitosti:
 KMČ Řepčín navázala úzkou spolupráci s KMČ Hejčín a komise se domluvily na
spolufinancování a spolupořádání společenských akcí. Za tímto účelem byla vytvořena
pracovní skupina z obou komisí v prozatímním počtu 4 členů. Pracovní skupina bude
doplněna o další členy.

 Plánované akce ve spolupráci obou KMČ: „Kácení máje“ dne 8.6.2019 a "HejčínskoŘepčínské slavnosti" k výročí 100 let od sloučení obcí s Velkou Olomoucí dne 27.7. 2019
 Čarodějnický karneval je plánován na sobotu 4. 5. 2019
 Estetiace ( rozpočet ve výši 300 tis. )
o 1) Škola předložila návrh Naučné stezky v parku – označení stromů včetně
informačních tabulí a zapojení žáků a učitelů formou patronací.
o 2) Oprava umělé jeskyně v parku, kde dříve bylo sousoší klanění Tří králů.
o 3) Revitalizace palouku na Křelovské – obnova pískoviště, doplnění laviček a
drobných herních prvků pro malé děti, pinkponkový stůl, ruské kuželky apod.
Doplnění živého plotu jako oddělení od drážního tělesa. Všechny prvky je třeba
zvolit s ohledem na jejich trvanlivost a bezúdržbovost.
o 4) Zajistit údržbu zeleně a zimní údržbu – poptat TS, firmu nebo pořídit vlastní
techniku.
 Chodníky ( rozpočet 300 tis. + 300 tis. Z roku 2018 )
o 1) komise se rozhodla, že navrhne opravu chodníku v ulici Máchova a Oldřichova
( v ulici je již přeloženo NN )
V. Nové požadavky
 Žádáme o zpevnění úseku chodníku mezi ulicí Rubešova a Jarmily Glazarové, alespoň
provizorně vysypáním nové štěrkové vrstvy.
VI. Majetkoprávní záležitosti
 ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ, oddělení majetkových řízení žádá o sdělení stanoviska
k prodeji případně nájmu nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Olomouc –
spisová značka S-SMOL/148419/2018/OMAJ/Ind, jedná se o pozemek parc. č. 224/5 orná
půda o výměře 1634 m2 v k.ú. Řepčín za účelem rekreace a pěstování ovoce a zeleniny pro
vlastní potřebu.
– Komise nedoporučuje prodej (pro 1 proti 8 zdržel se 1) ani pronájem (pro 4 proti 4 zdrželi
se 2)
 ODBOR INVESTIC, žádá o vyjádření k níže uvedeným směnám pozemků ve vlastnictví
statutárního města Olomouc – pro investiční akci s názvem „Křelovská – odvodnění
komunikace“ a „Krematorium – ul. Křelovská – cyklostezka“
-

směna části pozemku parc.č. 930/1 orná půda o výměře 480 m2 (dle GP pozemek
parc.č. 930/29) a o výměře 6451 m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/34) a části pozemku
parc.č. 930/13 orná půda o výměře 415 m2 (dle GP parc.č. 930/30) a o výměře 1450
m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/35) vše v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve vlastnictví
Ditunia Investments, s.r.o., IČ: 27411982 za část pozemku parc.č. 930/20 orná půda o
výměře 8796 m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/31) v k.ú. Řepčín, obec Olomouc ve
vlastnictví statutárního města Olomouc,

– Komise jednomyslně nedoporučuje směnu (pro 0 proti 10 zdržel se 0)

-

směna části pozemku parc.č. 930/11 orná půda o výměře 1847 m2 (dle GP pozemek
parc.č. 930/32) a o výměře 1362 m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/37) v k.ú. Řepčín,
obec Olomouc ve vlastnictví Orange Book s.r.o. IČ: 27388247 za část pozemku parc.č.
930/20 orná půda o výměře 3209 m2 (dle GP pozemek parc.č. 930/33 ) v k.ú. Řepčín,
obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouc

– Komise jednomyslně nedoporučuje směnu (pro 0 proti 10 zdržel se 0)
Komise dále upozorňuje, že tato směna je krajně nevýhodná, protože město se tak zbavuje
posledních zastavitelných pozemků ve svém vlastnictví pro výstavbu městských bytů v dané
lokalitě „Pražská-východ“
VII. Místo a čas příští schůze
Příští jednání KMČ Řepčín se bude konat ve středu 6. 2. 2019 v 18:30 v prostorách Komise v
suterénu ZŠ Svatoplukova. Všechna jednání Komise jsou veřejná.
VIII. Podpis zpracovatele a předsedy
Zapsal: Ladislav Čáp
Schválil: Václav Kryl

