ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 02/2018
konané dne 12.02.2018
I. Zahájení:
Zahájení v 19,30 hod.
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
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Františka Prášilová
III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 08.1.2018 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 08.1.2018 a konstatováno
následující k uloţeným úkolům:
Bod V. zápisu z 08.1.2018 :
- úkol č.1) splněn, tabulka se soupisem návrhu na opravné práce na místních komunikacích v roce
2018 byla odeslána na TSMO a.s., OVVI a na OSMK.
- úkol č.2) splněn, dne 15.1.2018 proběhlo jednání na odboru investic – Ing. Šnajdr a na odboru
ŢP- veřejná zeleň s Ing. Štěpánkovou ve věci ozelenění prostoru u kontejnerového stání na ul. Pod
Bořím. Finanční krytí realizace zajištěno.
- úkol č. 3) splněn, v rámci porady předsedů KMČ dne 31.1.2018 s vedením města Olomouc,
zástupci důleţitých odborů a organizací spravovaných městem: MP Olomouc, TSMO a.s., DPMO
a.s. apod. bylo krátce jednáno s primátorem a investičním náměstkem ve věci HZ Radíkov,
víceúčelový objekt.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Email z 12.1.2018 od OVVI ve věci porady předsedů všech KMČ s vedením SMOl dne
31.1.2018 – Hynaisova ul.
2) Email od Mladých hasičů – přehled akcí roku 2018.
3) Email – přehled akcí na rok 2018 od místního SDH Ol.-Radíkov.
4) Email dne 15.1.2018 s OVVI věci řešení studie ozelenění.
5) Email dne 5.1.2018 od Ing. Luňáček ve věci lokality ul. Na Suchých loukách – zpracovaný IZ.
6) Dopis č.j.:SMOL/000381/2018/OKR/UPA/Gal ze dne 24.1.2018 ve věci „Návrh na změnu
územního plánu.
7) Email z 8.2.2018 od TSMO a.s. (p. Čech) – cenová nabídka na opravné práce na MK Radíkov
v roce 2018.
B) Odeslaná pošta (výběr):
1) Emailová korespondence 10.1.2018 – rozeslání zápisů z jednání KMČ MČ Radíkov 8.1.2018.
2) Elektronicky 12.1.2018 dopis č.j.: 01/2018-Zv ve věci „Poţadavky KMČ č. 21 Ol.-Radíkov na
opravné práce na komunikacích, chodnících a údrţba v roce 2018.
3) Email z 15.1.2018 ve věci úhrady studie ozelenění v lokalitě Pod Bořím /rok 2017/.
4) Email z 24.1.2018 – návrh odměn členům KMČ za leden 2018.
5) Email od OVVI a OŢP ve věci odstraňování nepovolených výsadeb zeleně na pozemcích
SMOl.
6) Email 24.1.2018 od pořadatelky musherských závodů paní Mackové ve dnech 30.-31.3.2018
ve věci zaslání stanoviska KMČ k pořádání závodů.
7) Elektronicky 24.1.2018 od OVVI – informace ke změnám jízdních řádů MHD.
8) Průběţná korespondence týkající se změn jednacího řádu a statutu KMČ na další období.
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Email z 29.1.2018 na OVVI ve věci průběhu opravy poškozené plakátovací tabule u TSMO
a.s. poškozené 28.10.2018. Dotaz na termín ukončení opravy.
10) Elektronicky dne 31.1.2018 dopis na odbor ŢP – Ing. Swaczyna ve věci termínu jarních
sběrových sobot 2018.
11) Email dne 1.2.2018 náměstkovi primátora ve věci stanovení termínu obhlídky současného
stavu objektu Náprstkova 1 – objet HZ Radíkov.
12) Email 5.2.2018 Ing. Holý odbor KaR, dopravní infrastruktura ve věci dořešení vodorovného
dopravního značení v úseku Sv. Kopeček – Radíkov.
13) Email 6.2.2018 na SNO a.s. p. Malík ve věci opravy střechy rampy u prodejny HRUŠKA a
drobné opravy systému ÚT.
C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- zpracovaném návrhu rozpočtu KMČ na rok 2018 – varianta 1 z 12.2.2018 a seznámil
přítomné:
a) s předpokládanými náklady na jednotlivé opravy MK. Předpoklad zahájení realizace prací
– duben. V návrhu jsou finanční rezervy, bude doplněna další výměna obrubníku u
parkoviště do celkové výše přidělených finanční prostředků – 300 000,- Kč.
b) s poloţkami části rozpočtu týkající se prostředků přidělených OVVI a to na veliké opravy a
nákup sluţeb ve výši celkem 150 000,-Kč. Přítomní souhlasili s návrhem úhrady opravy
zastřešení rampy u prodejny HRUŠKA na základě provedeného nacenění opravy SNO a.s.
a opravou poškozeného mobiliáře/zábradlí u vchodu do prodejny (nacenění jinou odbornou
firmou).
- tom, ţe v roce 2018 obdrţí místní SDH nové hasičské vozidlo od MMOl.
- nahlášení 2 akcí do soupisu sportovních zájmových i společenských akcí pořádaných SDH,
KMČ ve městě Olomouci (sobota 19. května – 5. ročník akce Hasičský pochod kolem
Radíkova, sobota 16. června 2018 -12. ročník Netradiční hasičská soutěţ 2018).
- jednání s primátorem a investičním náměstkem ve věci hasičské zbrojnice
- poškozování zeleně/keřů (u zvonice) a omítek v čekárně MHD. Poţádáme o vymalování
čekárny MHD (jaro).
- zaslání přípisu ve věci vyplnění daňového přiznání dle pokynů – budou v úterý rozeslány.
- jednání na odboru investic MMOl ve věci termínů opravy vodárenské nádrţe (investice r.
2018), zahájení v polovině roku 2018, ukončení 12/2018. V této věci bylo jednáno i na odboru
ŢP – Ing. Štěpánková. Dořešeno je i financování ozelenění v lokalitě ul. Pod Bořím.
9)

V. Požadavky na vedení KMČ
Usnesení z jednání
1) Odeslat na MMOl-OVVI termíny akcí SDH/KMČ na rok 2018.
Termín: do 14.1.2018 – Zvěřina
2) Zabezpečit cenové nabídky na opravné práce rampa prodejna HRUŠKA a na opravu
mobiliáře. Vyspecifikovat zhotovitelské firmě v součinnosti s TSMO a.s. provedení opravných
prací na vybraných poloţkách na opravě MK.
Termín do 31.3.2018, dále dle termínu realizace – Zvěřina
3) Zabezpečit schůzku v Radíkově ve věci IZ HZ Radíkov za přítomnosti předjednaných
zástupců vedení SMOl.
Zajistí: Bednář, Zvěřina
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 12.3.2018 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,20 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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