ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 04/2017
konané dne 15.5.2017
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. Jaroslav Kováčik
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová
Nepřítomen: p. Karel Jílek

Zahájení v 19,30 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 10.4.2017 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 10.4.2017 a konstatováno
následující:
Ad 1) Zajistit výběr vhodné nové vánoční výzdoby na fasádu objektu Náprstkova 1 a předloţit na
jednání KMČ v 05/2017. Termín úkolu se prodluţuje do 31.5.2017 – včetně získání cenové
nabídky od vybrané firmy.
Ad 2) Opravné práce 2017 na místních komunikacích – 25.4. proběhla pochůzka za účasti
zástupce TSMO a.s. p. Čecha, zhotovitele - firma Kratochvíl a předsedy KMČ. V současné době se
schválené opravy na místních komunikacích realizují. Dle rozpočtu na r. 2017 je hotová poloţka 1),
7), 8), 9).
Ad 3) Rozpočet KMČ na rok 2017 byl přepracován - verze 2 z 10.4.2017, změna projednána na
OVVI (Bc. Horňáková).
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta:
1) Elektronicky dne 18.4.2017 od OVVI info o konání jarní etapy výstavy FLORA Olomouc.
2) Elektronicky 26.4. zaslán plán prací TSMO a.s. v měsíci květnu 2017 v MČ Radíkov.
3) Elektronicky 26.4.2017 informace od OVVI – obnovení provozu autobusové linky č.111.
4) Elektronicky 3.5.2017 sdělení OVVI k zasílání výkazů odměn pro členy KMČ.
5) Elektronicky 11.5.2017 od OVVI informace o změnách v autobusové dopravě.
6) Elektronicky dne 12.5.2017 – cenová nabídka firmy na opravné práce na mobiliáři v MČ
Radíkov – p. Kopeček.
7) Elektronicky pozvánka na první pracovní výbor na zpracování projektu „Parkování na Sv.
Kopečku na den 17.5.2017.
8) Průběţná korespondence se členy KMČ.
B) Odeslaná pošta:
1) Průběţná korespondence členů KMČ MČ Radíkov.
2) Elektronicky dne 13.4.2017 odeslání ţádosti o povolení akce Hasičský pochod kolem
Radíkova 2017 na Lesy ČR s.p., správce honitby a na odbor ŢP MMOl – Ing. Škraňka.
3) Elektronicky dopis na TSMO a.s. Ing. Dostálová na TSMO a.s. ve věci údrţby zeleně, kácení,
sečení trávy.
4) Elektronicky dne 6.5.2017 korespondence na vedení řetězce HRUŠKA ve věci oprav na
místní prodejně. Příslib opravy sítí na oknech skladů.
5) Elektronicky korespondence na Ing. Štěpánkovou (odbor ŢP) – ve věci údrţby zeleně.

-1-

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- jednání ve věci IZ Hasičská zbrojnice, víceúčelový objekt
- provedeném mapování mobiliáře/dřevěné prvky, fotodokumentace a změření, které proběhlo
2.5., jako podklad pro opravné práce.
- přípravě dalšího čísla Radíkovského informačního zpravodaje 3/2017 – podklady do 31.5.,
distribuce 13.6.2017.
- pochůzce se zástupcem SNO a.s. – vedoucím provozního úseku panem Malíkem dne
4.5.2017 ve věci oprav závad na prodejně (netěsnost systému topení, dosazení dveří, oprava
okapového chodníku, oprava okna, opravy poškozené rampy).
- skácení májky 4.5.2016, kazí radost dětem i májovou pohodu občanům i turistům.
Z nepodloţených zdrojů jede o občana z blízké obce, který tímto „baví“ své okolí (Lošov,
Droţdín……. ).
- Jednání zástupců KMČ Radíkov, Lošov, Sv. Kopeček a Droţdín se zástupci Městské policie a
Policie ČR z V. Bystřice dne 9.5.2017 na Sv. Kopečku. Problematika parkování, nekázeň,
skládky materiálu občanů na veřejném prostranství, dopravní značení, kontrolní činnost MP a
její důslednost.
- a předloţil návrh na přeschválení (varianta č.3) rozpočtu KMČ na rok 2017 schváleného
dne 10.4.2017 z důvodů realizace opravných prací na dřevěných prvcích po nacenění a to:
celková poloţka od OVVI na rok 2017 je 130 000,- Kč, s tím, ţe je třeba navýšit položku 9 na
částku 31 000,- Kč (oprava dřevěných prvků u komunikací) a to o 11 000,- Kč z plánovaných
20 000,- Kč. Přesun finančních prostředků
a) Poníţení poloţky 4) Rozhlas – opravy o 7 000,- Kč
b) Poníţení poloţky 7) Jiné drobné opravy majetku města-objekt
Náprstkova 1 o 4 000,- Kč
c) Převod celkem 11 000,- Kč na položku 9)
Výsledek hlasování: z 6 přítomných: pro změnu rozpočtu 6x ANO
2) Ing. Bednář podal informaci:
a) o zprovoznění internetu na DP Náprstkova 1 po více jak 1 roce
b) o průběhu akce na Fortu dne 8.5.2017. Problémem zůstává dopad na dopravu osobními
vozidly a omezenými moţnostmi parkování v Radíkově. Vhodné by bylo do budoucna na základě
krizové situace propagovat vyuţití MHD – nasazení kloubového spoje do Radíkova na uvedené
časy.
V. Nové požadavky
Usnesení z jednání
1) Zajistit výběr vhodné nové vánoční výzdoby na fasádu objektu Náprstkova 1 a předloţit na
jednání KMČ v 06/2017. Prodlouţen termín
Termín: do 31.5.2017 – zajistí Ing. Bednář

2)

Sledovat průběh opravných prací na MK, zúčastnit místní předávky a kontroly provedených
prací se zástupcem TSMO a.s.
Termín: dle realizace prací, úkol trvá - zajistí Ing. Zvěřina

3)

Bude přepracován schválený rozpočet KMČ na rok 2017 a zaslány podklady (rozpočet
05/2017, cenová nabídka) na vystavení objednávky na opravné práce na dřevěných prvcích a
přistavení TOI (2 ks) na Netradiční soutěţ SDH Ol. - Radíkov na 16.6.2017 Bc. Horňákové.
Termín: do 20.4.2017 - zajistí Ing. Zvěřina

VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 12.6.2017 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,10 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil:
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
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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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