ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 04/2017
konané dne 10.4.2017
I. Zahájení
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
II. Prezence:
Přítomni:
Ing. Jan Zvěřina - předseda
Ing. Jan Bednář – místopředseda
Ing. Miroslav Rešl – tajemník
p. Karel Jílek
p. Jaroslav Kováčik
p. Františka Prášilová
Nepřítomen: Ing. arch. Milan Obenaus (omluven)

Zahájení v 19,30 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 13.3.2017 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 13.3.2017 a konstatováno
následující:
Ad 1) Zajistit v součinnosti se SNO a.s. mapování potřebných opravných prací na objektu prodejny
HRUŠKA v MČ Radíkov.
- Poţadavek na SNO a.s. na adresu p. Malíka byl elektronicky v termínu odeslán (oprava střechy
rampy na prodejně a soupis nutných opravných prací na budově prodejny HRUŠKA). V mezidobí
byla 14-ti dní nepřítomnost p. Malíka. Úkol dále trvá – zajišťuje Ing. Zvěřina.
Ad 2) Sledovat a případně kontaktovat členy RMO ve věcí zpracování PD stavby HZ Radíkov,
víceúčelový objekt.
- Náměstkům RMO, kteří mají vyhodnotit ze závěrů RMO zpracovaný IZ stavby HZ Radíkov,
víceúčelový
objekt, byl dne 18.3.2017 odeslán dopis č.j. 03/2017-Zv od KMČ s ţádostí na
seznámení se se skutečným stavem objektu Náprstkova 1 na místě samém v jim vyhovujícím
termínu. Dosud bez realizace schůzky.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta:
1) Elektronicky dne 14.3.2017 od TSMO a.s. došlo nacenění opravných prací na místních
komunikacích v roce 2017. Projednáno na komisi v 04/2017 a proveden výběr do limitu
rozpočtu.
2) Elektronicky 14.3.2017 reakce SNO a.s.(p. Malík) na korespondenci KMČ (poškozené
zastřešení rampy a řešení drobnějších závad na objektu prodejny HRUŠKA).
3) Elektronicky od Radima Schuberta dne 15.3.2017 – pozvánka na slavnostní odhalení
památníku dne 6.4.2017 v Topolanech.
4) Dopis č.j. SMOL/067409/2017/OMAJ/MR/Jan KMČ na vědomí od MMOl. – odbor majetkoprávního ze dne 17.3.2017 zaslaný ţadatelce (zájemce o koupi parcely v k.ú. Radíkov u
Olomouc. p.č. 573 - lokalita radíkovské skalky) KMČ nedoporučeno, ve věci „Rozhodnutí
ZMO“ – žádosti nevyhověno.
5) Elektronicky sdělení 20.3.2017 OVVI Bc. Horňáková ve věci opravy internetu na DP v MČ
Radíkov, problémy pro pracovníka DP s výběrem poplatků.
6) Dopis č.j. SMOL/070195/2017/OMAJ/MR/Jan ze dne 21.3.2017 „Rozhodnutí ZMO“
vyhovělo nabídce vlastníka na darování podílů x/26, x/24 parcel v k.ú. Radíkov u Olomouce
městu Olomouc. Bude sepsána darovací smlouva.
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7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Elektronicky dne 21.3.2017 informace OVVI – moţnost poţádat o další finanční prostředky na
opravné práce na komunikacích – k dispozici 2,7 mil. Kč.
Elektronicky dne 21.3.2017 zaslání rozhodnutí MMOl ve věci pořádání akce Sokolské ţupy
Olomoucké - Smrčkovy v obvodu MČ Radíkov (květen 2017).
Elektronicky dne 28.3.2017 ţádost Ing. Luňáčka o poskytnutí 50% spoluúčasti na úhradě
nákladů (25 000,- Kč) na zpracování IZ komunikace na ul. Na Suchých loukách.
Elektronicky dne 29.3.2017 zaslání plánu prací TSMO a.s. v MČ Radíkov.
Elektronicky dne 3.4.2017 sdělení RNDr. Šnevajse ve věci organizačních změn na odboru
sociálním MMOl.
Rozhodnutí k rozkopávkám na ul. Náprstkova od stavebního úřadu odd. státní správy na
úseku pozemních komunikací – postupné napojování parcely č. 719 na inţenýrské sítě.
Elektronicky 3.4.2017 od OVVI – informace k vydávání řidičských průkazů.
Elektronicky dne 3.4.2017 rozeslání informace od SDH Olomouc-Radíkov k 11. ročníku akce
Netradiční hasičské soutěţe v Ol.- Radíkově dne 17.6.2017.
Pravidla a všechny detaily na http://www.sdh-radikov.estranky.cz/clanky/netradicnisoutez-2017/.

B) Odeslaná pošta:
1) Průběţná korespondence členů KMČ MČ Radíkov.
2) Odeslání poţadavků na příspěvky do Radíkovského informačního zpravodaje č.2/2017.
3) Elektronicky dne 14.3.2017 dopis na SNO a.s. ve věci prací opravných a údrţby na objektech
spravovaných (HZ a prodejna).
4) Sdělení elektronicky dne 18.3.2017 na TSMO a.s. p. Svitavský ve věci ukončení značení
sloupů veřejného osvětlení v MČ Radíkov.
5) Dopis elektronicky dne 18.3.2017 na náměstky primátora ve věci ţádosti schůzky na místě
objekt Náprstkova 1, v MČ Radíkov (IZ HZ Radíkov, víceúčelový objekt).
6) Elektronicky zaslání návrhu odměn pro členy KMČ za 03/2017 na MMOl.
7) Korespondence 28.3.2017 elektronicky s magistrátem města Zlín ve věci dohledání bývalého
občana MČ Radíkov. Odkaz na obecní úřad Horní Moštěnice.
8) Elektronická korespondence dne 5.4.2017 se SNO a.s., další postup.
C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- poţadavku odboru KaR na 50% úhrady nákladů na zpracování IZ ulice Na Suchých loukách.
Na jednání KMČ předloţen návrh na úpravu rozpočtu KMČ – poloţka OVVI na rok 2017 s tím,
ţe se upraví položka 8 „Opravy dřevěných prvků u komunikací – 1. část“ a to snížením
plánované částky 40 000,-Kč na 15 000,-Kč a nově se zařadí položka IZ ul. Na Suchých
loukách. Přítomní souhlasili (6x ano). Způsob převodu proběhne cestou OVVI –
projednáno s Bc. Horňákovou.
-

-

-

výběru poloţek po nacenění TSMO a.s. – opravy MK v r. 2017. Předpoklad realizace (do
limitu 300 000,- Kč):
a) lokalita ul. Na Suchých loukách (úprava v místě odbočení z ul. Malinovského – kostky
zádlaţby, odvodnění a asfaltování propadu za příčným ţlabem)
b) ul. Malinovského úprava před vjezdem do hospody od ul. Dolanské
c) ul. Dolanská, obrubníky a oprava šachty vpusti
d) ul. Lošovská u lesa doplnění makadamem/recyklátem
e) ul. Na Pevnůstce – vodorovné značení před prodejnou
f)
ul. Na Pevnůstce, oprava propadu komunikace poblíţ prodejny
g) zálivky spár v komunikacích, po zimě výběr se zhotovitelem
h) ul. Přehradní oprava propadajícího se asfaltového povrchu
i)
ul. Na Pevnůstce, úprava svodidel
nutnosti zajistit klempířské práce na oplechování vybraných dřevěných prvků mobiliáře,
kontaktován Ing. Hrabina, nutno vytypovat dalšího moţného dodavatele.
dopisu odboru koncepce a rozhodnutí o provedení vodorovného dopravního značení a to
realizace plné čáry na místní komunikaci od vršiny směrem k Radíkovu (dopis č.j.
SMOL/220821/2016/KVIDI/Hol z 12.10.2016). Cílem je eliminace nevhodného parkování
k Radíkovu v době extrémních návštěv MČ Sv. Kopeček.
vydání Radíkovského informačního zpravodaje č.2/2017.

2) Pan Jílek a Ing. Bednář podali informaci o průběhu místní akce pořádané SDH „Ukliďme Česko“ –
úklid lesa kolem Radíkova v sobotu 8.4.2017. Účastnilo se cca 30 dospělých i dětí, kontejner
přistavily TSMO a.s.
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V. Nové požadavky
Usnesení z jednání
1) Zajistit výběr vhodné nové vánoční výzdoby na fasádu objektu Náprstkova 1 a předloţit na
jednání KMČ v 05/2017.
Termín: do 15.5.2017 – zajistí Ing. Bednář

2)

Sledovat průběh opravných prací na MK, po výběru zhotovitele (zajišťují TSMO a.s.) se
zúčastnit místní předávky a kontroly provedených prací se zástupcem TSMO a.s.
Termín: dle realizace prací - zajistí Ing. Zvěřina

3)

Bude přepracován schválený rozpočet KMČ na rok 2017 s přílohou nabídky na IZ a zaslán Bc.
Horňákové k zajištění změny rozpočtu a převod na odbor KaR.
Termín: do 20.4.2017 - zajistí Ing. Zvěřina

VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 15.5.2017 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,00 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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