ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 21.1.2013
Přítomni:

Hosté:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Zahájení v 19,00 hod.
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Jaroslav Kováčik
p. Františka Prášilová
náměstek primátora a patron KMČ č. 21 Ol.-Radíkov RNDr. Ladislav Šnevajs

K zápisu z jednání KMČ 12/2012 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (17.12.2012) a
konstatováno následující:
Ad 1) Přizvání patrona KMČ MČ Radíkov RNDr. Ladislava Šnevajse bylo zajištěno.
V úvodní části jednání předseda a ostatní členové KMČ přivítali patrona naší KMČ náměstka
primátora RNDr. Ladislava Šnevajse.
V proběhlé diskusi byly podány informace ze strany KMČ o:
- činnosti naší KMČ (stabilizovaný stav) a velmi dobré spolupráci s místním sborem
dobrovolných hasičů Olomouc - Radíkov
- maximální angažovanosti členů KMČ při realizovaných investičních akcích, kdy se
spolupracovalo s magistrátem ve věcech majetkoprávních, pomoc při zajišťování PD
občanům při realizaci napojení jejich nemovitostí na inženýrské sítě. Výsledkem je vysoké
procento napojení nemovitostí na rozvody plynu, vody i kanalizace a tím i využitelnost
vložených investic města do naší MČ
- práci místního Klubu seniorů a o nedostatku prostoru pro klubovou činnost (45 členů, místo
jen pro cca 25 členů). Zprávu podala p. Prášilová členka KMČ a vedoucí Klubu seniorů.
- velmi aktivní činnosti místního SDH pro městskou část (sportovní, společenské akce, hasičská
soutěž), práci s dětmi – vznik družstva Mladých hasičů. SDH je hybnou silou společenského
života v Radíkově. S ohledem na činnost a vybavenost technikou se stávající prostory staly
naprosto nevyhovujícími a je třeba v dohledné době přistavět další prostory.
- požadavcích KMČ, které byly uplatněny cestou odboru investic do rozpočtu města na rok
2013 (projekt na rekonstrukci objektu Náprstkova 1), doplnění herních prvků pro malé děti
v prostoru u prodejny. Bohužel požadavky nebyly zahrnuty do rozpočtu města na rok 2013
přesto, že hřiště je i v této omezené sestavě velmi vytížené jak místními tak hlavně dětmi
návštěvníků z města.
- dalších záměrech a problémech v MČ Radíkov, které je třeba zde řešit. Aktivity naší KMČ
tlumí „poukazování“ jiné KMČ na rozvoj Radíkova bez akceptace vlastních slabších aktivit
KMČ v minulých volebních obdobích
Panu náměstkovi byly podány další informace, které si vyžádal o MČ Radíkov.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky dne 21.1.2013 informace od Mgr. Puhače ve věci přidělených položek rozpočtu
KMČ na rok 2013, na služby, opravné práce, prostředky na opravné práce na úseku
komunikací (odbor dopravy) apod.
2) Novoročenky pro KMČ a občany MČ Radíkov zaslali: primátor p. Martin Novotný, nám.
primátora Ing. Ivo Vlach, nám. primátora RNDr. Ladislav Šnevajs, nám. primátora Mgr. Eva
Machová, Ing. Martin Tesařík senátor za Olomouc a okolí, radní PhDr. Marcela Hanáková,
radní Ing. Jan Dostál, radní RNDr. Aleš Jakubec, PhD, ředitel TSMO a.s. Bc. Miroslav Petřík,
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odbor ŽP, odbor ochrany, starosta obce Radíkov u Hr. P. Foltýnek, rodina Báblerova ze
Samotišek
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky – hlášení závad na veřejném osvětlení přes webové stránky TSMO a.s.
2) Elektronicky – požadavky na zimní údržbu od smluvního partnera TSMO a.s.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- výsledku voleb v MČ Radíkov a o účasti občanů na volbách, která v našem okrsku č. 86 byla
73,55% (nejlepší v obvodu města Olomouce)
- korespondenci OVVI (Mgr. Puhač) ve věci finančního krytí rozpočtu KMČ na rok 2013
- jednání s Mgr. Puhačem o možnostech připravit knižní publikaci o Radíkově obdobně jak již
proběhlo v několika městských částech. Záměr je ukončení zakázky v závěru r. 2014
- zajištění finančního krytí II. etapy opravy zvonice z rozpočtu města
2)

Ing. Bednář podal informaci o předběžném jednání s historikem, který by profesionálně
zpracoval publikaci, předjednaném postupu a celkových finančních nákladech, které bude
rozloženo na roky 2013 - 2014. Dále byla podána informace o technických problémech
s ústřednou místního rozhlasu a navrhl prověřit možnou drobnou modernizaci.

3)

Paní Prášilová seznámila přítomné s jubilanty Radíkova, kteří v roce 2013 oslaví 70, 75, 85
roků.

4)

Návrh čerpání rozpočtu KMČ na rok 2013. Všichni přítomní obdrželi 1. návrh čerpání
rozpočtu, ve kterém je uvažováno s následujícími akcemi: (vydávání zpravodaje,
novoročenky, obnova znaku KMČ, zpracování publikace Radíkov I. část, úpravy rigolů ul. Na
Pevnůstce, dopravní značení, opravy rozhlasu, podpora místního SDH, herní prvky pro děti,
jiné drobné opravy majetku města).
Byly k dispozici fotografie herních prvků pro děti, KMČ 2 prvky doporučila k projednání u Ing.
Štěpánkové na odboru ŽP a odborné posouzení možnosti zapracování do terénu
K řešení z rozpočtu jsou další náměty: (odvodňovací žlab a spojovací komunikaci ul. Na
Pevnůstce – Zedníkova, stojan na kola, řešení automatického zvonění, oprava vánoční
výzdoby apod.)

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Prověřit a zajistit úpravy na rozhlasové ústředně.
Zajistí: Ing. Bednář
2) Urgovat na odboru dopravy cestou vedoucí odboru Ing. Pospíšilové požadavek na vyvolání
místního šetření s Policií ČR a dalšími nutnými orgány ve věci doplnění dopravního značení.
Zajistí: Ing. Zvěřina
3)

Předložit ke schválení na jednání KMČ v únoru 2013 rozpočet KMČ na rok 2013.
Zajistí: Ing. Zvěřina

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 18.2.2013 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20:30 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrží: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, p. Kováčik, p. Prášilová - elektronicky)
Náměstek primátora RNDr. Šnevajs (elektronicky)
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov
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