
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 7. 1. 2019

I. Zahájení

KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 7. 1. 2019 v 17:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:

Hosté:p. Šimková – klub seniorů, p. Děreš-strážník MP, veřejnost

III.Program

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z posledního zápisu
2. Nově otevřené úkoly
3. Informace a oznamy
4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc

1. Plnění již otevřených úkolů a projektů z     posledního zápisu
(a) KMČ žádá o obnovení pouličního osvětlení u cesty u odbočky na Poděbrady. 

Je zde velký pohyb osob a aut. Světlo bylo odstraněno v rámci celkové 
modernizace osvětlení a nebylo nahrazeno. KMČ informoval pověřený 
pracovník magistrátu odboru dopravy a územního rozvoje pan Nezhyba 

o skutečnosti, že na rok 2019 jsou v rozpočtu prostředky pouze na provoz 
a havarijní opravy stávajícího osvětlení, tudíž v tomto roce není možno očekávat 
instalaci osvětlení. Ponecháme v rozpracovaných projektech KMČ do roku 2020.
(b) Lavičky na hřišti Kopernik nebyly opraveny, jak KMČ žádala na posledním 

jednání. S požadavkem pokračujeme, z magistrátu jsme dostali nabídku na 
nové lavičky z recyklovatelného plastu od společnosti Transform a.s. Lázně 
Bohdaneč https://www.recyklace.cz/eshop/lavicka-sara-1-5-m-41-cm-s-h 
jedná se konkrétně o 7 ks laviček, 6 ks hřiště Koperník  a 1 ks u kapličky, 
žádáme realizace do 31.5.2019. Lavičky jsou bezúdržbové, pevně ukotvené 
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Petr Vepřek ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO
Aneta Davidková ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO
Štěpán Vítek ANO
Jaroslav Švarc ANO
Blanka Staňková ANO
Jaroslav Martínek ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO
Ludmila Martinů ANO
Kateřina Kohoutová ANO
Danuše Švestková ANO
Jan Ratajský ANO

ANO = přítomen ne/O = omluven ne/N = neomluven

https://www.recyklace.cz/eshop/lavicka-sara-1-5-m-41-cm-s-h


k zemi a nehořlavé, velice věrná napodobenina dřeva a betonu. Patronem projektu 
Petr Vepřek.

(c) KMČ urguje požadavek na očištění fasády hasičské zbrojnice u majitele 
stavby, tj. u SNO, a.s.. Případně žádáme o vyjádření, kdy k čištění dojde. 
Patronem projektu Petr Vepřek.

(d) KMČ schválila termín konání masopustu na 2.3.2019, patronkou projektu byla 
stanovena  Kateřina Kohoutová a k dispozici ji budou i členové komise, tito se 
vyberou na pravidelném setkání KMČ dne 4.2.2019 a vybraným členům KMČ 
budou přiděleny úkoly. Pokračuje.

(e) Blanka Staňková a Kateřina Kohoutová vypracují do příštího zasedání KMČ 
(4.2.2019) plán společenských akcí pořádaných KMČ.

(f) Projekt Chomoutovský ALMANACH pokračuje za spolupráce s LosVesinos.
(g) Hlučné kanalizační poklopy na hlavním silničním tahu přes Chomoutov. Je 

nutno kontaktovat vodárny. Hledáme patrona projektu?

2. Nově otevřené úkoly
(a) KMČ odhlasovala a zažádá příslušný odbor magistrátu o opravu provizorní 

(dočasné) zastávky MHD u školy ve směru Olomouc, Chomoutov, Pňovice 
a vybudování chodníku napojit na stávajicí v ulici Štěpánovská a pokračujícího do 
ulice Píšečná, toto je urgentní ve vztahu k bezpečnosti občanů. Tento návrh 
přednesla členka KMČ Danuše Švestková a přísedící občané. Patronem projektu 
Petr Vepřek a Danuše Švestková.

(b) KMČ schválila projekt letního kina v Chomoutově, dvě promítání v průběhu 
července a srpna 2019. Přesné termíny budou stanoveny a s předstihem 
oznámeny občanům. Patrony projektu Blanka Staňková, Kateřina Kohoutová.

(c) Předseda KMČ požádal člena KMČ Pavla Hejtmánka o prověření financování 
ALMANACHU Chomoutova výhradně ze strany Magistrátu a zjištění 
zadavatele. Patronem projektu Pavel Hejtmánek.

(d) KMČ zadává nacenění opravy vývěsky na hřišti Kopernik. Požadujeme 
prosklenou uzamykatelnou vývěsku. Patron projektu Petr Vepřek

(e) Úzce spolupracující s KMČ nezisková organizace Los Vesinos a člen KMČ 
Pavel Hejtmánek navrhli vybudování multifunkční kulturní, sportovní a zábavní
plochy v Chomoutově, v oblasti Hrachoviska a Koperník. Financování z grantů
a dotací častečně z rozpočtu KMČ (zdroje rozvoj). Patronem projektu Pavel 
Hejtmánek, Petr Vepřek a zástupce LosVesinos.

(f) Na základě podnětů občanů Chomoutova, byl na KMČ vznesen požadavek na
odklizení skládky nebezpečneho odpadu v ulici Písečná. Patron projektu Petr 
Vepřek.

(g) Člen KMČ Jaroslav Martínek, si vzal za úkol nastudování možnosti grantu, 
dotací a jiných možností ve věci revitalizace Chomoutov – sever. Patron 
projektu Jaroslav Martínek. 

(h) KMČ a SDH Chomoutov spolupracují na uspořádání hasičského plesu 
v Chomoutově, který se bude konat dne 22.2.2019. Patroni projektu Jan Ratajský a 
Petr Vepřek.

     3. Informace a oznamy
(a) KMČ hlasovaním schválila dotaci kroužku keramiky a to formou příspěvku 

50% na permanentku pouze pro občany Chomoutova, do maximální výše 
8.000,- Kč / rok a kurz.
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(b) KMČ odhlasovala projekt chomoutovských novin s plánem vydání třech čísel v
roce 2019. Noviny budou vždy distribuovány zdarma do všech schránek 

v Chomoutově. Vše bude pod záštitou neziskové organizace Los Vesinos.
(c) KMČ schválila vyrovnaný rozpočet na rok 2019: Ostatní výdaje a opravy: KMČ

35.850,-, Masopust: KMČ 2.100,- Kč / sponzoři 14.000,-, Dětský den: KMČ 
1.500,- Kč / sponzoři 5.000,- Kč, Hasičská soutěž: KMČ 0,- Kč / sponzoři 
5.000,- Kč, Lampionový průvod: KMČ 4.500,- Kč, Adventní jarmark: KMČ 
12.000,- Kč, kroužky pořádané KMČ: 13.000,- Kč, Čarodejnice: KMČ 13.500,- 
Kč, Silvestr ohňostroj: KMČ 9.000,- Kč / sponzoři 7.500,- Kč, chomoutovské 
noviny: KMČ 30.000,- Kč, ples SDH Chomoutov a KMČ: KMČ: 10.000,- Kč / 
sponzoři 5.000,- Kč, letní kino: KMČ 3.000,- Kč / granty zařizuje LosVesinos 
10.000,- Kč. Spolufinancování komise na kulturní granty: KMČ 15.000,- Kč /  
granty zařizuje LosVesinos 100.000,- Kč.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) KMČ žádá magistrát o administrativní zpracování a realizaci projektu laviček 

rozjednaného s magistrátním úředníkem Bohuslavem Kolovratníkem, jeho 
navrh na realizaci plastových laviček byl KMČ schválen.

(b) KMČ žádá magistrát o realizaci opravy zastavky a vybudování chodníku, viz 
odstavec 2. bod (a).

(c) KMČ žádá magistrát o zajištění odklizení nelegální skládky nebezpečného 
odpadu na ul. Písečná.

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19:45. Termín příštího jednání 4.2.2019.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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