ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 10/2018
konané dne 08.10.2018
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 10.9.2018 nebyly připomínky.
Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého jednání KMČ 10.9.2018 a konstatováno
následující k uloţeným úkolům:
Bod V. zápisu z 10.9.2018:
Na bod 1) Podklady pro objednávku a zajištění rozsvícení vánočního stromečku byly odeslány na
OVVI, objednávka na pořadatele byla odeslána.
Na bod 2) Místní šetření týkající se přístupu k lokalitě chat Zahrádky/samoty s panem Šulcem
v plánovaném termínu neproběhlo, bude jednáno o novém termínu (cca do 31.10.2018).
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Průběţná elektronická korespondence s OVVI MMOl, s výborem SDH Olomouc-Radíkov a
členy KMČ Radíkov.
2) Na vědomí KMČ ze dne 23.8.2018 objednávka od OVVI na akci Mikuláš a Rozsvěcování
vánočního stromečku.
3) Elektronicky-průběţně tiskové zprávy DPMO cestou OVVI týkající se změn v systému MHD.
4) Elektronicky informace od odboru ŢP – Ing. Labounková ve věci ozelenění plochy po bagrování
u hřiště – prodejna Hruška.
5) Elektronicky informace od OVVI – setkání předsedů KMČ a RMO dne 11.10.2018.
6) Elektronicky – Plán akcí TSMO a.s. na říjen 2018 v MČ Radíkov
7) Elektronicky – poţadavek OVVI na předloţení podkladů pro novou OZV o nočním klidu na rok
2019. Termín do 1.11.2018.
8) Pokyny OVVI na čerpání finančních prostředků KMČ nutno předloţit do 31.10.2018.
9) KMČ obdrţela od SMOl cestou OVVI „Strategický plán rozvoje města Olomouce do roku 2023“.

B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)
3)

Průběţná korespondence mezi členy KMČ a SDH Ol.-Radíkov.
Elektronicky odeslání poţadavku na OVVI – vystavení objednávky na servis a revizi 6 topidel
a 1 ks průtokového ohřívače vody v objektu Náprstkova 1.
Elektronicky poţadavek na tisk Radíkovského informačního zpravodaje č.5/2018.
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C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- vybraném zhotoviteli projektové dokumentace na investiční akci HZ Radíkov, víceúčelový
objekt. Stala se jím firma ABC Works CZ s.r.o. s termínem dokončení PD včetně stavebního
povolení do 30.9.2019. Cena zakázky je 875 180,- Kč + DPH. Smlouva o dílo je podepsaná.
- stavu investic SMOl a.s. roku 2018 a 2019. Návrh investic na rok 2019 byl zpracován před
volbami 5. - 6.10.2018, schvalování rozpočtu města na rok 2019 tedy i investic bude řešit
nové vedení SMOl vzešlé z voleb.
- jednání dne 8.10.2018 na parkovišti ul. Pujmanové za přítomnosti TSMO a.s. p. Čecha a p.
Brodackého. Realizaci výměny obrubníků bude provádět firma Brodacký v říjnu/listopadu
2018. Bude nutno uvolnit parkoviště ve dvou etapách.
- jednání s SNO a.s. ve věci zprovoznění plynového kotle v prodejně HRUŠKA a pravidelných
revizích dle smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem.
- uplatnění akcí SDH a příp. KMČ do připravované OZV o nočním klidu dle vydaných pokynů.
Termín do 1.11.2018
V. Požadavky na vedení KMČ/OVVI
Usnesení z jednání
1) Předloţit poţadavky na čerpání rozpočtu KMČ na rok 2018 v termínu 31.10.2018.
Úkol nutno zajistit do 31. října 2018
Zajistí: Ing. Zvěřina
2) Připravit místní šetření s panem Šulcem příp. s TSMO a.s. ve věci přístupové cesty k chatám
v lokalitě Zahrádky.
Termín do 31.10.2018
Zajistí: Ing. Zvěřina
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 v pondělí 12.11.2018 v 19,30 hod.
Jednání ukončeno v 20,30 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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