ZÁPIS
z jednání Komise městské části č. 21 Olomouc - Radíkov
konané dne 16.12.2014
Přítomni:

Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Jaroslav Kováčik
p. Františka Prášilová

Zahájení v 19,00 hod.

V úvodu jednání předseda přivítal přítomné, poděkoval za práci všem členům KMČ za práci
v končícím roce 2014. K zápisu z jednání KMČ 11/2014 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ (18.11.2014) a
konstatováno následující:
Ad 1) Na odbor majetkoprávní MMOL bylo zasláno stanovisko dle návrhu usnesení, které bylo
projednáno dne 18.11.204 a to dopisem KMČ č.21 Ol. - Radíkov elektronicky dne 19.11.2014 na
adresu: gabriela.krizkova@olomouc.eu, lukas.pridal@olomouc.eu včetně příloh a stanoviska KMČ.

Došlá a odeslaná pošta (seznámení přítomných).
Došlá pošta:
1) Elektronicky 15.11.2014 informace DPMO o omezení provozu.
2) Elektronicky 19.11.2014 sdělení odboru doprav p. Šulc ve věci provedení opravných prací na
ul. Na Suchých loukách (prosinec 2014).
3) Elektronicky 24.11.2014 přeposlání objednávky prací na prosinec 2014 z OVVI (komunikace)
4) Elektronicky 1.12.2014 informace od TSMO a.s. Ing. Fryc na urgenci ve věci umístění nádob
na posyp v MČ Radíkov pro období zima 2014/2015.
5) Elektronicky 2.12.2014 poţadavek OVVI na dodání 50 ks knihy Dějiny Radíkova.
6) Elektronicky informace od Moravské vodárenské a.s. o odstranění poruch na vodovodním
řadu na ul. Pujmanové.
7) Elektronicky informace DPMO a.s. o posílení provozu o adventních dnech.
8) Elektronicky 9.12.2014 poţadavek OVVI na zaslání návrhu odměn pro členy KMČ na období
září-prosinec 2014 a závěrečné poradě předsedů KMČ v roce 2014.
9) Elektronicky 10.12.2014 – pozvánka na jednání ZMO 22.12.2014.
10) Elektronicky 9.11.2014 odeslání skenu stavebních výkresů objektu Náprstkova 1 na odbor
ochrany MMOl.
11) Elektronicky informace od OVVI na změnu provozních hodin u pošty Olomouc 2 a 3.
12) Elektronicky 11.12.2014 korespondence s OVVI týkající se knihy Dějiny Radíkova.
13) Elektronicky informace DPMO o vánočním provozu MHD.
14) Průběţná elektronická korespondence mezi členy KMČ k řešení a informovanosti.
15) Elektronicky průběţně korespondence ve věci: příspěvky do Radíkovského informačního
zpravodaje 6/2014.
Odeslaná pošta:
1) Elektronicky 30.11.2014 urgence na TSMO a.s. ve věci nutnosti akutního zajištění nádob na
posyp a posypových prostředků pro MČ Radíkov – hrozba náledí.
2) Elektronicky korespondence na SNO a.sd. ve věci problémů na otopném systému místní
prodejny Hruška.
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3) Elektronicky po tel. dohodě zaslání objednávky na Plynoservis ve věci opravy řídícího
systému na plynové kotelně prodejny.
4) Elektronicky 7.12.204 odeslání informace o změně termínu konání jednání KMČ na den
16.12.2014.
5) Elektronicky 8.12.2014 – odeslání plánu jednání KMČ č. 21 Olomouc – Radíkov na rok 2015.
6) Průběţná elektronická korespondence od členů KMČ ve věci průběţného řešení problematiky
v MČ Radíkov.
7) Korespondence elektronicky ve věci získání příspěvků do Radíkovského informačního
zpravodaje 6/2014.

Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné členy s textem došlé a odeslané pošty a podal informaci o:
- průběhu jednání vybraných 10-ti předsedů KMČ se zástupci nového vedení SMOl (náměstek
primátora PhDr. Urbášek, radní Mgr. Ţáček), vedoucí odboru VVI Bc. Horňáková, Mgr. Puhač.
Jednání bylo prvním diskusním panelem s cílem zlepšit činnost KMČ v začínajícím novém
volebním období.
- poţadavcích na rozšíření osvětlení na ul. Přehradní do lokality za srubovým domem.
Nejednotnost názorů zájemců, musí se sami dohodnout.
- revizi plynových topidel v objektu Náprstkova 1.
- návrhu rozpočtu města na rok 2015, který je k dispozici na webu města jako podkladový
materiál pro jednání ZMO dne 22.12.2014. Bohuţel chybí zatím poloţka v investicích na
projekt rekonstrukce Náprstkova 1 i kdyţ RMO dne 30.9.2014 rozhodla o zařazení této
poloţky do plánu investic na rok 2015. Opakuje se situace z r. 2013 (pro investice r.2014).
- problémech s vytápěním na objektu prodejny Hruška. Řešilo se se SNO a.s., zakoupen nový
programátor, nastaven program. Náklady hradila SNO a.s.
odeslání podkladů na odbor ŢP týkající se správcovství zatrubněných potoků ve středu
Radíkova.
- vydaném Radíkovském informačním zpravodaji č. 6/2014 a novoročence na rok 2015.
- výsledku referenda v MČ Radíkov – účast 24 občanů – tj. 10% oprávněných „voličů“.
- návrhu odměn pro členy KMČ za poslední 4 měsíce r. 2014.
- o současném počtu knih Dějiny Radíkov, které jsou ještě k dispozici.
- nutném zajištění přání místním rozhlasem občanům k svátkům vánočním a k novému roku
2015.
- problémech s poruchou na vánočním osvětlení.
- zdařilé akci „Rozsvícení vánočního stromečku“, která proběhla v neděli 7.12.2014 v podvečer
u místní zvonice. Poděkování patří hasičům i dalším, kteří se na akci podíleli.
2) Ing. Bednář informoval o:
- pořádání orientačního závodu v okolí Radíkova se střediskem na RS Chata Pod věţí dne
20.12.2014. Předpokládaná účast 150 lidí. Zvýšený provoz i sobotní nákupy v místní prodejně.
- nutnosti řešit údrţbu zelených ploch na podílnické parcele č. 327 kú. Radíkov u Olomouce
(podílnická parcela, 16 vlastníků). Nikdo si povinnosti údrţby zeleně neplní. Bude obnoveno
jednání s odborem ŢP s cílem vyvinout tlak na vlastníky.
3) Pan Kováčik informoval:
- o problémové situaci, která je s dalším provozováním místní hospody U Pulce a s tím
související akce místního SDH (výroční valná hromada apod.). Smluvní vztah mezi majitelem a
provozovatelem končí k 31.12.2014.
- zájmu seznámit se v terénu s místy, které se navrhují do opravných prací na
místníchkomunikacích pro rok 2015 (zajistí Zvěřina).

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
1) Odeslat na MMOl dopis s analýzou současného stavu zeleně na parcele č. 327 k.ú. Radíkov u
Olomouce s ţádostí o řešení této „ostudy“ Radíkova (ul. Na Pevnůstce).
Termín odeslání do 10.1.2015
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Zajistí Ing. Zvěřina
Ing. Bednář

Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 12.1. 2014 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 20:35 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrţí: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová – elektronicky)
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač (elektronicky)
Člen RMO Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov

KMČ přeje všem občanů, chatařům a chalupářům
krásné Vánoce a do nového roku 2015 hodně zdraví štěstí a pohody.
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PLÁN JEDNÁNÍ KMČ Č. 21 OLOMOUC - RADÍKOV
rok 2015
Jednání se uskuteční v budově KMČ v Olomouci - Radíkově ul. Náprstkova 1
Program jednání :
1) Projednání připomínek přítomných občanů
2) Kontrola plnění úkolů z minulé porady
3) Došlá a odeslaná pošta
4) Aktuální problematika, schválení rozpočtu a jeho čerpání
5) Usnesení z jednání KMČ (k řešení pro členy KMČ)

Plán jednání KMČ v roce 2015 ( vždy v 19,00 hod.)
12. ledna
16. února
16. března
20. dubna
18. května
15. června
20. července
17. srpna
21. září
19. října
16. listopadu
14. prosince

Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pondělí

Poznámka: S ohledem na časové zaneprázdnění vedení KMČ může dojít ke změnám
termínů jednání KMČ, případně k mimořádnému jednání KMČ na základě
vzniklých problémů během roku 2015.
Komise městské části č.21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina

Zápis obdrţí: všichni členové KMČ
Magistrát města Olomouce - Mgr. Puhač
Městská policie Olomouc
Detašované pracoviště Radíkov Bc. Pešata
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