
Zápis z jednání Komise městské části č. 5 Olomouc – Chomoutov
ze dne 10. 2. 2020

I. Zahájení
KMČ Chomoutov svolala pravidelnou schůzku dne 10. 2. 2020 v 17:00 hod
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice.

II.Prezence

Přítomni za KMČ:
Hosté: pí. Šimková - klub seniorů, p. Děreš-strážník MP, zástupci spolku losvesinos
– vydavatele Chomoutovských novin.

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 10.3.2020.
(c) Předseda KMČ požádal členy o návrhy na opravy z chodníkovného (300 tis.). 

Termín do 10.3.2020.
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Petr Vepřek ANO ANO
Lukáš Pour, DiS. ANO ANO
Aneta Davidková ANO ANO
MUDr. Pavel Hejtmánek ANO ANO
Štěpán Vítek ANO ANO
Jaroslav Švarc ANO ANO
Blanka Staňková ANO ANO
Ing.Jaroslav Martínek ANO ANO
Mgr. Romana Rickardtová ANO ANO
Ludmila Martinů ANO ANO
Kateřina Kohoutová ANO ANO
Danuše Švestková ANO ANO
Jan Ratajský ANO 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 10.3.2020.

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

(f) Urgovat na MMOL odstranění vraku automobilu na začátku ulice Písečná, 
tento vrak je tam již několik let.

     3. Informace a oznamy
(a) Členové KMČ nadpoloviční většinou schválili vydávání chomoutovských novin 

prostřednictvím vydavatele spolkem LosVesinos, 3 členové se zdrželi 
hlasování. Tímto projektem a jednáním se spolkem ve věci chomoutovských 
novin „CHOMÁČ“ byla pověřena Romana Rickardtová, byla ji k tomuto účelu 
předána i plná moc k zastupování KMČ v této věci. Tímto převzala i veškerou 
zodpovědnost za tento projekt ze 100% financovaný z rozpočtu KMČ. 

4. Požadavky po Magistrátu města Olomouc
(a) Odstranění vraku automobilu viz.bod 2.(F).

IV. Závěr
Všechny projednávané body na jednání komise byly jednohlasně schváleny.
Jednání KMČ bylo ukončeno v 19:25. Termín příštího jednání 2.3.2020.

Zapsal: Petr Vepřek       Petr Vepřek
Předseda KMČ č.5
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