ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO, NEVEŘEJNÉHO JEDNÁNÍ
KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 25
OLOMOUC – SVATÝ KOPEČEK
ZE DNE 11. 2. 2014
Zahájení v 18:00 hodin
Přítomní členové:
Ambrož Radek
Čapková Aneta
Čapková Marta
Černý Stanislav, Ing.
Jeřábek Stanislav
Ticháček Vít, Ing.
Zvěř Evžen

Ukončení v 19:30 hod.

Nepřítomni:
Bránka Karel
-------------

Hosté:
Jan Holpuch, RNDr., nám. primát.
Ladislav Šnevajs, RNDr., - “Jan Valihrach
---------

Program:
1. Ohlášení změn ve složení KMČ
2. Informace o případných zájemcích v práci pro KMČ
3. Vyjádření pana Jiřího Valihracha ve věci budovy, parkoviště a hřiště
4. Závěr z mimořádného, neveřejného jednání a vyjádření KMČ
1) Na programu mimořádného, neveřejného zasedání komise městské části bylo oznámení změny
ve vedení KMČ. Náměstek primátora RNDr. Jan Holpuch sdělil přítomným, že na základě vlastní
žádosti byl na zasedání Rady města Olomouce dne 10. 02. 2014 odvolán dosavadní předseda pan
Jan Řehák. Novou předsedkyní byla zároveň jmenovaná současná tajemnice paní Marta
Čapková. S odvoláním předsedy Jana Řeháka bylo také ukončeno i členství paní Dagmar
Mackové.
2) Komise městské části byla před mimořádným, neveřejným jednáním vyzvána náměstkem
primátora RNDr. Janem Holpuchem k doplnění členů z řad zájemců občanů Svatého Kopečka.
Oslovení občané nabídku odmítli. S platností od měsíce dubna a po zvážení všech okolností,
projevil zájem o práci v komisi pan František Prášil ml..
3) Představitelé města dále informovali členy komise o další situaci s budovou, hřištěm a
parkovištěm na Sv. Kopečku. Z tohoto důvodu byl dodatečně přizván na toto mimořádné,
neveřejné jednání pan Jiří Valihrach, jediný zájemce o pronájem a rekonstrukci areálu. Komise
městské části vyzvala pana Valihracha k vyjádření v dané věci. Pan Jiří Valihrach uvedl, že
v minulosti svou žádost prezentoval přes neziskovou společnost Centrum pro podporu regionů
o.p.s. (CRPR), se kterou úzce spolupracuje. Tato společnost se již několik let zabývá zpracováním
dokumentace pro získání finančních prostředků z fondů OP VK a sama úspěšně realizovala
několik významných investičních projektů. Vzhledem k tomu, že na Svatém Kopečku jsou i lidé,
kteří neoprávněně a nesmyslně špiní dobré jméno nejen této společnosti, rozhodl se pan Valihrach
svou žádost pozměnit. V případě, že získá nájemní smlouvu na zmiňované pozemky a budovu,
založí obecně prospěšnou společnost (nyní dle nového občanského zákoníku – zapsaný ústav, zkr.
z. ú.), jehož členové budou z řad obyvatelů Svatého Kopečka. Náplní tohoto zapsaného ústavu
budou výhradně aktivity spojené s novým „Centrem Svatého Kopečka“. Tímto pan Valihrach
pevně věří, že přestanou útoky a obavy o budoucnost těchto pozemků a budovy. Záměr se tedy
nezmění. Hlavním cílem bude vybudovat nové „Centrum Svatého Kopečka“, kde bude prostor
pro kulturu a sport občanů Sv. Kopečka. V první fázi se bude tento nově vzniklý subjekt zapsaný ústav - zaměřovat na zprovoznění společenského sálu. Jak již bylo dříve zveřejněno,
financování této rekonstrukce a dalších spojených nákladů, se budou čerpat z přilehlého
parkoviště, sponzorů a finanční podpory města (přislíbené pojistné plnění a další možná podpora
v rámci rozpočtu města). Nedílnou součástí záměru bude i dobrovolnost a pomoc občanů Svatého
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Kopečka. Jak vyplývá z dokumentů, které byly představeny v minulosti, přilehlými pozemky je
myšlen pozemek (hřiště) parc. č. 531/1 a pozemek (parkoviště) parc. č. 532/1
4) Před vyjádřením pana Valihracha opustili, z důvodu časové zaneprázdněnosti, jednání komise
členové pan Radek Ambrož a slečna Aneta Čapková. Zbylí, přítomní členové, po následné diskusi,
konstatovali, že návrh pana Valihracha je jediný, který řeší budovu, parkoviště a hřiště
v souladu se závěrem veřejné schůze občanů Svatého Kopečka ze dne 22. 7. 2013 a při hlasování
rozhodli čtyřmi hlasy pro, že KMČ tento záměr podporuje (výsledek hlasování: pro – Čapková
Marta, Ing. Černý Stanislav, p. Jeřábek Stanislav, Ing. Ticháček Vít, proti – p. Zvěř Evžen).

Příští jednání KMČ č. 25 bude dne 3. 3. 2014 v 19:00 hodin
Zpracovali: Ing. Stanislav Černý a Marta Čapková
Předseda KMČ č. 25 Olomouc – Svatý Kopeček

Na Svatém Kopečku dne 12. 2. 2014
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