ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 01/2017
konané dne 9.1.2017
I. Zahájení
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
Zahájení v 19,30 hod.
II. Prezence:
Přítomni: Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Karel Jílek
p. Jaroslav Kováčik
Nepřítomni: Ing. arch. Milan Obenaus (omluven)
p. Františka Prášilová (omluvena)
III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 19.12.2016 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 21.11.2016 a konstatováno
následující:
Ad 1) Vývěska s novoročenkami byla před vánočními svátky realizována, bylo zajištěno přání
občanům, chatařům a chalupářům k novému roku 2017 místním rozhlasem.
Ad 2) Spolupráce s ČEZ Distribuce ve věci kácení stromů na soukromých parcelách pokračuje,
předpokládáme dokončení zásahů do zeleně do konce března 2017.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta:
1) Elektronicky a listině průběţně přání pro KMČ a občanům k Vánocům a novému roku 2017.
2) Elektronicky dne 20.12.2016 od OVVI zaslání dokumentu „Obecně závazná vyhláška č.
7/2016 o nočním klidu“ schválená ZMO dne 20.12.2016.
3) Elektronicky průběţně informace od OVVI k úpravám JŘ MHD v Olomouci v období
vánočních a novoročních svátků.
4) Elektronicky pozvánka od OVVI na setkání předsedů KMČ s vedením města Olomouce a
zástupci vybraných organizací spravovaných Statutárním městem Olomouc.
5) Elektronicky dne 28.12.2016 odpověď TSMO a.s. nám. Ing. Fryc na poţadavky KMČ (lokalita
Pod Bořím, osvětlení, odvoz komunálního odpadu).
6) Elektronicky dne 6.1.2016 korespondence OVVI ke schválené úpravě obvodu působnosti
jednotlivých KMČ.
7) Elektronicky dne 9.1.2017 dopis od OVVI Bc. Horňáková ve věci „Pokyny pro předsedy KMČ
na rok 2017“.
B) Odeslaná pošta:
1) 21.12.2016 - rozeslání zápisu jednání KMČ dne 19.12.2016 dle rozdělovníku.
2) Všem členům KMČ vedení SDH Olomouc-Radíkov - elektronicky dne 20.12.2016 od OVVI
přeposlání zaslání dokumentu „Obecně závazná vyhláška č. 7/2016 o nočním klidu“
schválená ZMO dne 20.12.2016. Týká se akcí plánovaných a uplatněných cestou KMČ
místním SDH pro rok 2017.
3) Elektronicky dne 28.12.2016 korespondence na vedení TSMO a.s. ve věci zimní údrţby,
osvětlení na nové ulici Pod Bořím.
4) Průběţná elektronická korespondence – informace pro členy KMČ.
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C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- jednání s Ing. Štěpánkovou dne 29.12.2016 v Radíkově ve věci osazení nového herního prvku
(náhrada za uhnilý). Projednána byla i problematika odborného zásahu dendrologem do nově
vysazených 4 lip u dětského hřiště, u červené zvonice a plakátovacích tabulí. Příslib realizace
na jaře. Přítomní se na místě seznámili s předpokládanými zásahy do zeleně kolem
sportoviště za prodejnou Hruška. Navazuje na připravovanou rekonstrukci HZ Radíkov,
víceúčelový objekt.
- tom, ţe do plánu investic na rok 2017 je zařazeno zpracování projektové dokumentace na
investiční akci HZ Radíkov, víceúčelový objekt. Nepodařilo se do plánu investic zařadit
k realizaci opravu vodárenské nádrţe, kde je zpracována PD i vydáno stavební povolení.
- ukončení pracovního poměru paní Jarošové na MMOl, odbor ŢP.
- vydané vyhlášce č.7/2016 o nočním klidu.
- vydaných pokynech OVVI ze dne 9.1.2017 :
rozpočet KMČ a jeho čerpání (130 000,-Kč)
rozpočet na opravy chodníků (300 000,-Kč)
odměny členů KMČ
zápisy z jednání KMČ
Termíny jednání KMČ
Informace a zveřejňování na webu města
- uplatněných poţadavcích na opravné práce na místních komunikacích v roce 2017. Odesláno
jiţ dříve dopisem na odbor SMK a MHD pod č.j.: 18/2016-Zv ze dne 19.10.2016. Bylo
doplněno o poloţku zalévání spár v asfaltu komunikace. Jak umoţní počasí, bude TSMO a.s.
p. Čechem provedeno nacenění jednotlivých poloţek. Zahrne se do celkového rozpočtu.
(částka pro KMČ je 300 000,-Kč.)
- tom, ţe do návrhu rozpočtu bude zahrnuta částka cca 20 000,-Kč na nové vánoční osvětlení
- poţadavku získat u vedení Městské policie informace o náplni kontrolní činnosti v lokalitě
Radíkov.
- záměru schůzky s nám. primátora PhDr. Urbáškem ve věci problematiky přidělování trvalého
bydliště v chatových lokalitách.
V. Nové požadavky
Usnesení z jednání
1) Zabezpečit dodrţení termínů daných OVVI pokynem ze dne 9.1.2017 a to do 28.2.2017
(rozpočet KMČ na rok 2017). Předseda předloţí návrh čerpání rozpočtu KMČ MČ Radíkov
v roce 2017 na únorovém jednání KMČ k projednání, případnému doplnění a schválení.
Termín: do 13.2.2017 – zajistí Ing. Zvěřina
2) Spolupracovat i dále s ČEZ Distribuce na dořešení kácení na soukromých parcelách.
Termín : leden – březen 2017 - zajistí Ing. Bednář
3) Sledovat záměr prodeje parcely města v lokalitě radíkovského lomu – nesouhlasné stanovisko
KMČ dané dopisem č.j.: 20/2016-Zv ze dne 6.12.2016.
Termín průběžně do rozhodnutí – zajistí Ing. Bednář
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 13.2.2017 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,45 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil:
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
Zápis obdrţí: všichni členové KMČ (Ing. Bednář, Ing. Rešl, p. Kováčik, pí. Prášilová, p. Jílek,
Ing. arch. Obenaus – elektronicky)
Magistrát města Olomouce – Bc. Horňáková (elektronicky)
Náměstek primátora PhDr. Pavel Urbášek (elektronicky)
Náměstek primátora Mgr. Filip Ţáček (elektronicky)
Člen RMO Ing. Jaromír Czmero (elektronicky)
vývěska KMČ v Olomouci - Radíkově
Městská policie Olomouc – ředitel (elektronicky)
Detašované pracoviště Radíkov – Bc. Pešata (elektronicky)
Webové stránky KMČ č. 21 Ol. – Radíkov
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