ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 12/2018
konané dne 10.12.2018
I. Zahájení:
V úvodu jednání předseda přivítal přítomné členy KMČ.
II. Prezence:
Přítomni:
Ing. Jan Zvěřina , předseda
p. Františka Prášilová
Ing. Miroslav Rešl
Ing. Jan Bednář
Bc. Lukáš Krbeček
Ing. arch. Milan Obenaus
p. Ivo Škvařil
Mgr. et Ing. Martin Müller
Nepřítomen:
Garant komise: RNDr. Ladislav Šnevajs

Zahájení v 19,00 hod.

III. Schválení minulého zápisu
K zápisu z jednání KMČ 01.11.2018 nebyly připomínky. Toto jednání nevydalo žádné usnesení
a komise ukončila k 5.11.2018 svou činnost za minulé volební období.
Nové ZMO jednalo poprvé dne 5.11.2018. V návaznosti na závěry RMO a ZMO byly v dalším
období schváleny i nové KMČ včetně výše uvedené KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov.
IV. Zápis z jednání
A) Došlá pošta (výběr):
1) Průběžná elektronická korespondence s OVVI MMOl, s výborem SDH Olomouc-Radíkov a
členy KMČ Radíkov.
2) Průběžná korespondence související s podklady/příspěvky do Radíkovského informačního
zpravodaje č.6/2018.
3) Elektronicky pokyny OVVI související činností KMČ v návaznosti na změny po volbách. Nové
ZMO, nová RMO.
4) Dne 19.11.2018 vydání pod č.j.: SMOL/273131/2018/OZP/VH/Zvo ve věci investiční akce
Radíkov – rekonstrukce vodní nádrže-sanace břehů „Rozhodnutí..“ se povoluje prodloužení
platnosti stavebního povolení s platností do 30.6.2020. Rozesláno i všem dotčeným účastníkům
stavebního řízení i orgánům státní správy.
5) Dne 28.11.2018 zápis z jednání v zasedací místnosti primátora dne 27.11.2018 za přítomnosti
náměstka primátora Mgr. Hekely, náměstkyně primátora Mgr. Záleské, jednání řídila ved.odd.
VVI Bc. Horňáková, ve druhé půli jednání přítomen primátor Mgr. Miroslav Žbánek MPA.
6) Všichni členové KMČ obdrželi jmenovací dekrety, prohlášení, formulář pro kontaktní údaje,
Statut komisí městských částí a Jednací řád komisí městských částí.
7) Doručeno KMČ dne 27.11.2018 od SMOl, odbor majetkoprávní, oddělení majetkových řízení
„Žádost o sdělení stanoviska k prodeji nemovité věci ve vlastnictví statutárního města
Olomouce“ a to část parcely č.741/1 ostatní plocha o výměře 69 m2.
8) Dne 9.12.2018 sdělení odboru (Ing. Jasinského, pracovníka odboru městské zeleně a
odpadového hospodářství-OMZaOH) k problematice poskytovaných služeb nad rámec základní
smlouvy s TSMO a.s. Na vícepráce (úklid např po akci pořádané KMČV nebo SDH nutno
objednat z prostředků KMČ cestou OVVI).
9) Dne 11.12.2018 korespondence s Ing. Nejezchlebem (OI) ve věci podání informace k práci
zoologa a nutnosti aktualizace vyjádření správců inž. sítí v místě stavby. Informace o zaslaném
stanovisku OŽP – Ing. Čížek, KúOk, Ing. Zvoníčková ke snížení hladiny o 70 cm na vodárenské
nádrži.
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10) Korespondence se SMO a.s.(p. Malík) a OVVI (Bc. Moničová) ve věci opravy topidel
Náprstkova1 a prodejna HRUŠKA.
11) Korespondence průběžná s firmou a Ing. Kocourkem ve věci zpracovávané projektové
dokumentace na akci HZ Radíkov, polyfunkční objekt.

B) Odeslaná pošta (výběr):
1)
2)
3)
4)

Průběžná korespondence mezi členy KMČ a SDH Ol.-Radíkov.
Elektronicky odeslání požadavku na OVVI a SNO a.s. ve věci zajištění opravy podokenního
topidla v objektu Náprstkova 1, a opravy na prodejně HRUŠKA
Zaslání základních informací členům nové KMČ MČ Radíkov.
Průběžná korespondence s přispívateli do zpravodaje, termín vydání 50. týden

C) Projednávaná problematika
1) Předseda KMČ seznámil přítomné s textem došlé a odeslané pošty a podal dále informaci o:
- pokynech OVVI k další činnosti komisí. Odměny jsou pouze za přítomnost na jednání KMČ.
- o zdařilé akci „Rozsvěcování vánočního stromečku“ dne 2.12. Slabší účast zazamenala
Mikulášská nadílka v hospůdce u Pulce 8.12. Obě akce finančně podpořila i naše KMČ,
poděkování patří především místnímu SDH.
- připravovaném poradním výboru v polovině ledna na MMOl na akcí PD – HZ Radíkov,
polyfunkční objekt.
- probíhající zimní údržbě dodavatelské firmy pro TSMO a.s. a činnost místního pracovníka
TSMO a.s.
- tom, že smlouva se zhotovitelskou firmou na opravu přehrady není dosud podepsaná.
- skladbě rozpočtu KMČ a možnostech „investování“ přidělených prostředků na opravné práce
a na další aktivity KMČ zde v Radíkově. Dle dalších informací z OVVI bude třeba asi v lednu
2019 zpracovat návrh rozpočtu KMČ pro rok 2019. Členové KMČ mohou předkládat návrhy
na akce.
- tom,že je vydána a schválena vyhláška MMOl o nočním klidu na akce pro rok 2019.
- poškození chodníku se zámkovou dlažbou a vyvrácení několika obrubníků zahraničním
kamionemna ulici Pod Bořím. Nevhodné parkování na této místní komunikaci. Nutno plně
využívat soukromé pozemky.
- připravovaných dalších jednáních kolem východní tangenty a komunikaci SamotiškyChválkovice. Řeší Ing. arch. Pejpek, o účast na jednáních požádán Ing. Arch. Obenaus.
V. Požadavky na vedení KMČ/OVVI
Usnesení z jednání:
1) Konferenční projednání: Členové KMČ se v termínu do 15.12.2018 vyjádří k zaslaným
podkladům od Ing. arch. Obenause k záměru města odprodat část parcely č.741/1 ostatní
plocha o výměře 69 m2 soukromé osobě. Vyjádření: Souhlasím/nesouhlasím. Děkuji za již
zaslaná vyjádření.
Stanovisko celkové zajistí Ing. Zvěřina
Termín 16.12.2018
2) Na příštím jednání KMČ předložit návrhy i investování finančních prostředků v roce 2019.
Návrhy všech členů KMČ
3) Stále KMČ neobdržela rozhodnutí od odboru dopravy a územního rozvoje ve věci
vodorovného dopravní značení úseku cca 410 m mezi vršinou od Sv. Kopečka po vjezd do MČ
Radíkov. Řeší se již 3 roky – p. Holý.
Požadavek na odbor kultury Bc. Horňáková
VI. Závěr jednání KMČ
Další řádné jednání KMČ č. 21 Olomouc-Radíkov: 7. ledna 2019 v 19,00 hod.
Jednání ukončeno v 21,10 hod.
Zapsal: Ing. Zvěřina
Zápis ověřil:
Komise městské části č. 21
Olomouc - Radíkov
Předseda Ing. Jan Zvěřina
Zápis obdrží: všichni členové KMČ (p. Prášilová, Ing. Rešl, Ing. Bednář, Bc. Krbeček, Ing. arch. Obenaus,
p. Škvařil, Mgr.et. Ing. Muller
garant KMČ RNDr. Šnevajs
Magistrát města Olomouce – Bc. Horňáková (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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