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Z Á P I S 
z jednání komise městské části č.21 Olomouc-Radíkov 

konané dne 18.12.2006 
 
Přítomni:       Ing.Zvěřina Jan     předseda                                      Zahájení v 18,00 hod.    
                     Ing.Bednář Jan místopředseda                 
                     p.Schwarz Josef    tajemník 
                     p.Mazáč Jiří   
                     p.Pospíšilová Věra 
                     p.Prášilová Františka   
                     p.Smetana Jan  
Hosté:           p.Kundel David, pracovník Detašovaného pracoviště Magistrátu 
 
Předseda v úvodu jednání přivítal přítomné členy KMČ. 
 
Byla provedena kontrola pln ění úkol ů dle zápisu z minulého jednání KM Č a konsta-  
továno následující:  
 
� Pan Schwarz informoval soc.odbor o stanovisku KMČ ke stavebním úpravám. Bude 
řešeno cestou soc.odboru MmOl. 

� Oprava jezevčíka zajištěna v PPP centru Topolany, bude hrazena z rozpočtu KMČ na 
rok 2007 

� Vodafone na e-mailovou korespondenci ve věci poklesu signálu doposud nereagoval 
� Vánoční výzdoba zajištěna v dalším roce provedeme inovaci 

 
Došlá a odeslaná  pošta  
Došlá pošta: 
1) Dopis SNO a.s. č.j.:Mk/12-06 z 6.12.2006 ve věci zaslání revizní zprávy na plyn objekt 

Náprstkova1 /topidla a rozvody/ 
 
Odeslaná pošta: 

1) E-mailem návrh na změny a doplnění statutu KMČ 
 
Projednávaná problematika  

1) Předseda KMČ podal informaci o : 
- návrhu rozpočtu Statutárního města Olomouc na rok 2007 
- kontrolních dnech na stavbě Kanalizace, připraveném harmonogramu stavby na rok 

2006 (část pokládka rour), požadavek na umytí komunikací po ukončení prací 
19.12.2006. 

- ukončení prací firmy Horstav Olomouc spol. s r.o.  v letošním roce -19.12.2006, zahá-
jení prací cca 10.1.2007 
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- přípravě oslav 115 let místního SDH Olomouc-Radíkov. Budou ve dnech 2. a 
3.7.2007 

- aktualizaci webových stránek KMČ č.21 Olomouc-Radíkov 
- zpracování „Radíkovského informačního zpravodaj č.6/2006“ – dán do tisku, je 16 

stránek, bude k roznesení ve čtvrtek nebo pátek v 51.týdnu včetně novoročenek pro 
občany 

- harmonogram výstavby kanalizace bude ve Zpravodaji, dále barevný tisk bude dán 
do prodejny a na vývěsku KMČ 

- splnění požadavku KMČ od TSMO a.s a to doplnění 1 ks kontejneru na plasty před 
prodejnu a dále dodání nové nádoby na tetrapack 

  
2) Místopředseda KMČ Ing.Bednář informoval o: 

- zajištění PIN pro paní Prášilovou /vstup do objektu KMČ/ 
- situaci kolem havarijního stavu RD p.Koutné 
- zajištění opravy místního orloje (bude dne 19.12.2006) 
- kalendářích od zastupitele Prof.Dr.Mezihoráka CSc.  

 
3) Nutno zajistit vánoční přání občanům rozhlasem jak na Štědrý den tak i na Silvestra. 

Z novoročenek bude udělána vývěska na čekárně 
                                                                                       Zajistí:p.Prášilová,p.Schwarz 
 
4) Plán jednání KMČ na rok 2007 – dle obvyklých kritérií 
  
5) Pan Mazáč předložil dotazy ve věci napojování chat. Bude předsedou projednáno na 

kontrolním dnu na akci kanalizace s investorem.  
                                                                                         Zajistí: Ing.Zvěřina  
                                                                                            
 Práci v KM Č k 1.1.2007 kon čí na vlastní žádost pan Schwarz Josef, Mazá č Ji ří a 
Smetana Jan.  

 
 Další řádné jednání KM Č č.21 v pond ělí dne 15.1.2007  v 18,00 hod.   
 
Předseda pod ěkoval všem členům KMČ za práci ve prosp ěch m ěstské části Radí-
kov, za vzornou docházku na jednání KM Č a pop řál všem p řítomným do hezké 
svátky váno ční a do nového roku 2007 hodn ě zdraví a spokojenosti.  
  
 
Jednání ukončeno v 19,45 hod.  
 Zapsal:Ing.Zvěřina 
 
                                                                                       Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc-Radíkov 
                                                                                        Předseda Ing.Zvěřina Jan  
 
 
 
 
Zápis obdrží:všichni členové KMČ   
                     Magistrát města Olomouce - Mgr.Puhač  
                     vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově  
                     Městská policie Olomouc 
                     Detašované pracoviště Radíkov – p.Kundel David 
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PLÁN JEDNÁNÍ  KM Č Č. 21  OLOMOUC - RADÍKOV  
rok  2007 

 
Jednání se uskute ční v budov ě KMČ v Olomouci - Radíkov ě ul. Náprstkova 1 
 
Program jednání : 
1) Projednání připomínek přítomných občanů 
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady 
3) Došlá a odeslaná pošta 
4) Aktuelní problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání 
5) Úkoly k řešení pro členy KMČ 
                                    
 Plán jednání KM Č v roce 2007  
    15.ledna                    18,00 hod. 
    19. února                   18,00 hod. 
    19. března                 19,00 hod. 
    18. dubna                  19,00 hod. 
    21. května                  20,00 hod. 
    18. června                  20,00 hod. 
    16. července              20,00 hod. 
    20. srpna                    20,00 hod. 
    17. září                       19,00 hod. 
    15. října                      19,00 hod. 
    19. listopadu              18,00 hod. 
    17. prosince               18,00 hod. 
 
Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdn ění vedení  m ůže dojít ke zm ěnám termín ů jednání KM Č, 
případn ě k mimo řádnému jednání KM Č na základ ě vzniklých problém ů během roku 2007.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                      Komise městské části č.21 
                                                                                             Olomouc-Radíkov 
                                                                                                     předseda 
                                                                                                Ing. Zvěřina Jan 

 
 


