ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 19.8.2013
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Jaroslav Kováčik
Nepřítomna: p. Františka Prášilová (omluveno – mimo MČ Radíkov)

Zahájení v 19,00 hod.

K zápisu z jednání KMČ 07/2013 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (15.7.2013) a
konstatováno následující:
Ad 1) Předseda předložil aktualizovaný a doplněný rozpočet KMČ č. 21 Ol. - Radíkov na rok 2013.
Byly zařazeny nové položky a rozhodnuto o objednání dalších akcí. Přidělený objem finančních
prostředků na rok 2013 nebude překročen.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky z 9.8.2013 – odpověď odboru investic ve věci propadu asfaltového povrchu na ul.
Pujmanové v místě provedení domovní kanalizační přípojky k RD v části za předávací
šachticí. Reklamace se neuznává.
2) Elektronicky pozvánka na jednání ZMO.
3) Elektronicky informace o omezení provozu pošty na Sv. Kopečku
4) Elektronicky z 12.8.2013 od p. Čecha z TSMO a.s. – přehled skutečných nákladů na opravné
práce na místních komunikacích – hrazeno z prostředků odboru dopravy. Podklad pro bilanci
čerpání rozpočtu KMČ MČ Radíkov.
5) Elektronicky z 14.8.2013 od TSMO a.s. – sdělení o projednání práce s místním pracovníkem
TSMO a.s. s cílem odstranění nedostatků v plnění pracovních povinností. Bude zvýšená
kontrolní činnost.
6) Elektronicky z 27.7.2013 dopis místního občana ve věci zvonice (označení památky, historie,
apod.).
7) Elektronicky objednávka č. OB01932/13/OVVI-KMC ze dne 5.8.2013 na provedení dalších
prací na místní zvonici související se zajištěním odvětrávání.
8) Elektronicky objednávka ze dne 5.8.2013 pro firmu SEKNE, spol. s r.o. ve věci instalace
zrcadla v zatáčce na ul. Na Pevnůstce.
Odeslaná pošta:
1) Dopis č.j.: 15/2013-Zv ze dne 20.7.2013 na TSMO a.s. a na MMOl odbor ŽP ve věci:
- reklamace sečení v MČ Radíkov v 7/2013
- závady na kládové houpačce na dětském hřišti u zvonice
- požadavky na zařazení ploch do plánu seče na rok 2014
2) Dopis č.j.: 16/2013-Zv ze dne 20.7.2013 ve věci
- ořezy keřů šeříku na ul. Malinovského zasahující na soukromý pozemek
- ořezy podrostů vrby – investiční akce Malinovského
- ořezy podrostů ořešáku u. Náprstkova
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Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- provedené aktualizaci rozpočtu KMČ na rok 2013. Přítomní souhlasili se změnami a
doplněním dalších akcí (osazení uliční vpusti na ul. Na Pevnůstce z prostředků odboru
dopravy, opravy místního „orloje“, nacenění a zajištění opravy stříšky nad orientačním plánem
MČ Radíkov v prostoru před pevnůstkou.
- jednání s vedením TSMO a.s. s cílem odstranit nedostatky v plnění pracovních povinností
pracovníka TSMO a.s, v Radíkově a zvýšení kontroly ze strany zaměstnavatele.
2) Místopředseda Ing. Bednář informoval o:
- nutnosti dotazu na odboru dopravy ve věci petice části občanů k dosazení značky „obytná zóna“
ul. Na Pevnůstce, kterou KMČ předala na odbor dopravy k rozhodnutí odborným složkám.
- prověření možného řešení seče zapleveleného soukromého pozemku na ul. Na Pevnůstce
(složité podílnické majetkoprávní vztahy).
- nutnosti urgovat u TSMO a.s zalití prasklin a spár na vozovce, které jsou označeny barvou.
Slíbený termín byl do konce července 2013.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Požádat p. Čecha – TSMO a.s. a odbor dopravy o zařazení drobné akce v rámci přidělených
prostředků (osazení řádné uliční vpusti na ul. Na Pevnůstce (pod odbočením ulice Vrchní).
Zajistí: Ing.Zvěřina
Termín: 31.8.2013

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí dne 16.9.2013. v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20:00 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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