
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 6. 1. 2020

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 6. 1. 2020 v 17:00 hod v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:
Hosté: pí. Šimková - klub seniorů, p. Děreš-strážník MP

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) Zajistit sponzora na financování rekonstrukce petangového hřiště v MČ 

Chomoutov a zakoupení venkovního stolu na stolní tenis.
(b) Oprava cedule detašovaného pracoviště stále v požadavku, uvedená provozní

doba neodpovídá skutečnosti. Situaci již na MMOL řeší Jakub Pešata.
(c) Cyklostezka a požadavek na ni stále trvá. Tímto byl pověřen člen KMČ Ing. 

Jaroslav Martínek a v plném rozsahu v projektu cyklostezka zastupuje KMČ 
č.5 Chomoutov.

2. Nově otevřené úkoly
(a) Předseda KMČ požádal členy o návrhy na kulturní akce pořádané popřípadě 

spolupořádané KMČ. Návrhy budou dodány do příštího zasedaní KMČ.
(b) Předseda KMČ požádal členy o návrh investice z estetizace (300 tis.). Termín 

do 10.2.2020.
(c) Předseda KMČ požádal členy o návrhy na opravy z chodníkovného (300 tis.). 

Termín do 10.2.2020.
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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
Ing.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



(d) Předseda KMČ požádal členy o návrhy na opravy z vyčleněných prostředků 
RMO (2,7 mil.). Termín do 10.2.2020.

(e) Zjistit na MMOL, zda se počítá s rozšířením mateřské školky v Baarově ulici, 
vzhledem k nové výstavbě cca 70 RD v MČ.

(f) Na základě požadavků členů KMČ pozvat zástupce LosVesinos (vydavatel 
chomoutovských novin „Chomáč“)  Lenku Introvič a redaktorku 
chomoutovských novin „Chomáč“ Sáru Davídkovou,  na zasedání KMČ č. 5 
Chomoutov dne 10.2.2020 v 17:00 ve věci vydávání chomoutovských novin 
„Chomáč“ v roce 2020.

     3. Informace a oznamy
(a) KMČ si odhlasovala změnu konání zasedání KMČ v únoru 2020 a to na termín

10.2.2020.
(b) Děkuji tímto Klubu seniorů  Chomoutov, PO.KU.S bandu, TJ Sokol 

Chomoutov, SDH Chomoutov a členům KMČ, kteří se aktivně podíleli na 
realizaci adventních sobot 2019.

(c) Děkuji tímto SDH Chomoutov za realizaci novoročního ohňostroje 
v Chomoutově.

(d)  Ing. Jaroslav Martínek pověřen plnou mocí  k zastupovaní KMČ č.5 
Chomoutov ve věci cyklostezka.

(e) Jaroslav Švarc pověřen plnou mocí  k zastupovaní KMČ č.5 Chomoutov  ve 
věci revitalizace a estetizace projektů Hrachoviska a Koperník, komunikace 
v této věci s LosVesinos a Lenkou Introvič.

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) Plánované rozšíření mateřské školky dle bodu 2.(e).

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 18:25. Termín příštího jednání 10.2.2020.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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