
Komise městské části č. 25 – Svatý Kopeček 
Sadové náměstí 7, 779 00 Olomouc 

 

 
Zápis z jednání ze dne 9. března 2020 

 

I. Přítomni  
 
Členové KMČ: Černý Stanislav, Jeřábek Stanislav, Krejčí Michal, Krejčová Jana, Kučera 
Martin, Němcová Olga, Prášil František, Valihrach Jiří, Zvěř Evžen 
 

Nepřítomni: Bernard Vladimír 
 

Hosté (dle prezenční listiny): ----- 
 

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů  
 
Michal Krejčí – v 18:00 hod. přivítal přítomné členy komise a představil návrh programu 
mimořádného jednání KMČ, které navazuje na schůzi ze dne 2. 3. 2020.   
 

Komise schválila navržený program jednání. Ověření zápisu provede Stanislav Jeřábek.  
 
Program – projednávané body: 
1)   Zápisy KMČ- doplňování, ověření a zveřejnění (František Prášil) 
2)   Rozpočet na tzv. „Provozní výdaje“ – tj. podpora akcí a záměrů, výdaje KMČ 
3)   Rozpočet na tzv. „Chodníkovné“ – tj. opravy chodníků a komunikací 
4)   „Sadové náměstí - estetizace veřejného prostoru v okolí staré školy“, změny a financování 
5)   Různé: 

-   informace z jednání s p. Frühaufem (Olga Němcová) 
-   informace k problematice regulace zábavné pyrotechniky (Stanislav Černý) 

 

III. Projednávané body  
 
1) Zápisy KMČ- doplňování, ověření a zveřejnění 
 

Michal Krejčí – předseda komise zodpovídá za včasné provedení a distribuci zápisu z jednání 
komise. Ze statutu a jednacího řádu komisí vyplývá, že z jednání komise je vyhotoven zápis. 
Nejpozději do čtrnácti dnů po konání jednání je zápis umístěn ve vitrínách komisí a na 
internetových stránkách SMOl a je předán na oddělení komisí městských částí a detašovaných 
pracovišť. Zápis pořizuje předseda, případně jím pověřený člen. Správnost zápisu ověří k 
tomu pověřený člen osobou řídící jednání. 

František Prášil – podal návrh na usnesení: „KMČ Svatý Kopeček se dohodla, že od zaslání 
konceptu zápisu předsedou jeho ověřovateli mají členové komise možnost dvou dní na podání 
případných doplnění a připomínek“. Hlasování: 8 : 0 : 1 (návrh byl přijat) 
 
2) Rozpočet na tzv. „Provozní výdaje“ – tj. podpora akcí a záměrů, výdaje KMČ 
 

Michal Krejčí – podklady k sestavení a schválení rozpočtu komise na tzv. „Provozní výdaje“ 
byly členům komise předem rozeslány. Rozpočet sestává z podpořených akcí a záměrů 
jednotlivých žadatelů a dalších výdajů komise, a to v celkové částce 150.000,- Kč. 



Komise se rozhodla finančně podpořit akce a záměry, které jsou společensko-kulturní povahy 
a jsou otevřené veřejnosti v městské části Svatý Kopeček. Během jednání komise prošla 
všechny došlé žádosti na podporu akcí a záměrů, jakož i další výdaje komise (tj. 
Svatokopecká ročenka, Svatokopecké novinky, technická rezerva - „Sběrová sobota“). 
Některé žádosti byly odmítnuty z důvodu rozporu s účelem možného využití finančních 
prostředků z rozpočtu KMČ („Provozní výdaje“). František Prášil navrhl, aby žadatelé 
(organizace a spolky), kteří žádají KMČ Sv. Kopeček o finanční podporu a jejich činnost 
nebo akce mají přesah i do jiných městských částí, požádali od příštího roku o finanční 
podporu i komise těchto částí. Prakticky ve všech dílčích případech postupovala komise ve 
shodě, a to až na akce: „7. pouť Moravských matic“ a „Zájezd klubu seniorů“, který je 
z hlediska výdajů na jednu osobu jednoznačně nejdražším podaným záměrem a přitom je 
přednostně určen členům Klubu seniorů a až následně i dalším seniorům ze Svatého Kopečka.  

František Prášil – pro letošní rok navrhl podpořit akci Klubu seniorů v plné výši (tj. 16.410,-
Kč) s tím, že v dalších letech již nebudou komisí podpořeny náklady na vstupné (či dopravu) 
a zájezd tak bude dotován pouze z části nákladů. Z tohoto důvodu podal návrh, aby zájezd 
Klubu seniorů byl v r. 2020 podpořen v plné výši. 

Martin Kučera – podal protinávrh, aby zájezd Klubu seniorů byl podpořen finanční částkou ve 
výši 13.000,- Kč. Hlasování: 5 : 2 : 2 (návrh nebyl přijat). 

Hlasování o původním návrhu Františka Prášila k podpoře zájezdu Klubu seniorů v plné výši: 
7 : 0 : 2 (návrh byl přijat). 
 

Dále komise hlasovala o návrhu Michala Krejčího na podporu akce „7. pouť Moravských 
matic“ ve výši 4.000,- Kč. Hlasování: 6 : 0 : 3 (návrh byl přijat).  
 
Závěrečné usnesení: 

„KMČ Svatý Kopeček schvaluje rozpočet na provozní výdaje a služby pro r. 2020, včetně 
podpory akcí a záměrů, a to dle přílohy č. 1) tohoto zápisu.“  Hlasování: 9 : 0 : 0 
 

3) Rozpočet na tzv. „Chodníkovné“ – tj. opravy chodníků a komunikací 
 

Michal Krejčí – podklady k výběru úseků komunikací a chodníků k opravám v r. 2020 byly 
členům komise rozeslány předem. Jedná se o vstupní podklad s fotodokumentací, který 
připravil František Prášil a dále o nacenění od TSMO, které vyhotovil 2. 3. 2020 pan Čech 
(viz Příloha č. 2 – Orientační odhad nákladů na požadavky KMČ Svatý Kopeček 2020).  
 
Komise po projednání předmětných podkladů a diskuzi hlasovala o následujících usneseních: 
 

„KMČ Svatý Kopeček žádá odbor dopravy a územního rozvoje o provedení opravy povrchu 
na Sadovém náměstí (viz bod 8 z Přílohy č. 2) z vlastních prostředků ODUR MMOL“ 
Hlasování: 9 : 0 : 0 
 
„KMČ Svatý Kopeček doporučuje odboru dopravy a územního rozvoje provedení oprav 
komunikací dle bodu 7A a 7B (viz Příloha č. 2) v předpokládané celkové výši 322.836,- Kč“ 
Hlasování: 4 : 2 : 3 (návrh nebyl přijat) 
 
„KMČ Svatý Kopeček doporučuje odboru dopravy a územního rozvoje provedení oprav 
komunikací a chodníků dle bodu 7A , 7B a 4 (viz Příloha č. 2) v předpokládané celkové výši 
336.425,- Kč“ 
Hlasování: 9 : 0 : 0  
 



4) „Sadové náměstí - estetizace veřejného prostoru v okolí staré školy“, změny a financování 
 

Ve dnech 12. a 13. února proběhly výrobní výbory ke konceptu projektu estetizace, z kterých 
byly pořízeny záznamy, jež jsou členům komise k dispozici. Na výrobním výboru na MMOL 
byl od vedoucí Útvaru hlavního architekta Ing. arch. Jany Křenkové vznesen požadavek na 
vymístění stávajícího stanoviště kontejnerů z prostoru Sadového náměstí a dále požadavek na 
přeložení informačních vývěsek. Nový návrh projektu estetizace se snaží těmto požadavkům 
vyhovět.  

František Prášil – nesouhlasí s rušením stávajícího stanoviště kontejnerů na tříděný odpad 
z důvodu nevhodného návrhu nového umístění, nesouhlasí s přemístěním úřední a  
informačních vývěsek a navrhuje vypustit opatření z plochy Sadového náměstí z projektu 
estetizace.  

Michal Krejčí – informoval komisi o jednání s vedoucí odd. KMČ a DP paní Horňákovou, na 
kterém byly řešeny otázky financování projektu estetizace, jehož orientační náklady na 
realizaci činí cca 1 mil. Kč. 

Projekt estetizace bude dále připravován v celkovém rozsahu (tj. dle výsledků výrobních 
výborů), a to včetně podrobného rozpočtu. Na základě zpracovaného rozpočtu a finančních 
dispozic bude komise jednat o jeho výsledné podobě.  
 

5) Různé 
 

 Olga Němcová – informovala komisi o výsledcích z jednání s p. Frühaufem a jednáních 
na MMOL a ZOO Olomouc. 

 

 Stanislav Černý – informoval komisi o postupu přípravy regulace zábavné pyrotechniky.  
 
Doplnění zápisu KMČ Svatý Kopeček ze dne 3.2.2020: 

František Prášil - považuje rozhodnutí SmOl. zrušit „Sběrové soboty“ jako krok špatným 
směrem a to z důvodu rizika vzniku „černých skládek“ se kterými se potýkáme již nyní a 
tímto opatřením budou spíše vznikat další. Sběrové soboty jsou obyvateli Svatého Kopečka 
každoročně (cca. 20 let) hojně využívány k legálnímu odevzdání velkoobjemového, 
nebezpečného a bio odpadu v místě jejich bydliště a také v nemalé míře přispívají k ochraně 
životního prostředí. Jedná se o smysluplnou službu pro všechny místní obyvatele, ale hlavně 
pro ty, kteří jsou starší nebo nemají možnost vlastního odvozu odpadu do sběrového dvora. 
Proto navrhuje, aby se KMČ Svatý Kopeček na organizování „Sběrové soboty“ finančně 
spolupodílela. 

 
IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 
Přijatá usnesení k bodu 2) programu:  

„KMČ Svatý Kopeček schvaluje rozpočet na provozní výdaje a služby pro r. 2020, včetně 
podpory akcí a záměrů, a to dle přílohy č. 1) tohoto zápisu.“ 
 
Přijatá usnesení k bodu 3) programu:  

„KMČ Svatý Kopeček žádá odbor dopravy a územního rozvoje o provedení opravy povrchu 
na Sadovém náměstí (viz bod 8 z Přílohy č. 2) z vlastních prostředků ODUR MMOL“ 



„KMČ Svatý Kopeček doporučuje odboru dopravy a územního rozvoje provedení oprav 
komunikací a chodníků dle bodu 7A , 7B a 4 (viz Příloha č. 2) v předpokládané celkové výši 
336.425,- Kč“ 

 
V. Závěr 
 

Jednání KMČ bylo ukončeno ve 21:30 hod. Příští jednání KMČ je naplánováno na pondělí 6. 
března 2020 od 19:00 hod., avšak vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícími s 
onemocněním Covid-19 bylo vedením města pozastaveno konání schůzí všech Komisí 
městských částí, a to až do odvolání. 
 

Zápis pořídil: Michal Krejčí                                   Správnost zápisu potvrdil: Stanislav Jeřábek 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1) tabulka „KMČ č. 25 – Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2020“ 

Příloha č. 2) kalkulace „Orientační odhad nákladů na požadavky KMČ Svatý Kopeček 2020“ 



17
162 910
101 910
48 090

z toho Svatokopecká ročenka tisk a grafická úprava 26 000
z toho Svatokopecké novinky tisk a grafická úprava 9 090
z toho technická rezerva 13 000

150 000

poř. 
číslo organizátor akce / kontaktní osoba název akce účel / stručný obsah termín konání akce celkové 

náklady
podpora 

2019
žádost 
2020

shváleno 
KMČ

1 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Dětský karneval dětský karneval s hudbou a moderováním programu 
(cca 100 dětí + rodiče) 16.2.2020 5 000 0 2 000 0

2 ROXBURY family, s.r.o.                   
(Jiří Valihrach) Letní kino na Svatém Kopečku

Promítání filmů pod širým nebem na Sv. Kopečku na 
hřišti u budovy Křičkova 4. Celkem tři promítací akce. 
Cílová skupina: občané Svatého Kopečka  (120 osob 
na akci). Náklady na zakoupení licence pro promítání 

filmů. 

30.4., 14.8. a 25.9. 
2020 24 000 6 000 10 500 10 500

3 Arcibiskupské lesy a statky Olomouc 
(Dagmar Málková)

Den otevřených dveří Arcibiskupských 
lesů a statků

Akce v Prečanově vile a zahradě - lesní pedagogika. 
Naučná akce pro děti přibližující život v lese a práci 

lesníků. Cílová skupina: obyvatelé Sv. Kopečka, žáci 
MŠ a ZŠ Dvorského, rodiny s dětmi (cca 200 osob). 

Náklady: malování na obličej, záchranná stanice Hluk

6.5.2020 20 000 5 000 10 000 5 000

4 TJ Sokol Svatý Kopeček                       (Marta 
Čapková) Generálka dětského dne

Zábavné soutěže pro děti a karaoke. Příspěvek na 
diskžokeje pro technické ozvučení akce (60 dětí a 50 

dospělých)
23.5.2020 ? 0 3 000 3 000

5 Matice Svatokopecká                     
(Rostislav Hainz) 7. pouť Moravských Matic

Jde o společné setkání více jak 6 Matic z Moravy. 
Matice svatokopecká plánuje bohatý kulturní program 
s přednáškami jak pro účastníky poutě, tak pro širokou

veřejnost Svatého Kopečka, proběhne připomenutí 
výročí návštěvy Jana Pavla II. na Svatém Kopečku a 

připomenutí také Jana Sarkandra. Přispěvek na 
materiální vybavení. 

24.5.2020 ? 0 5 000 4 000

6 Dobrovolníci (František Prášil) Hodová zábava 2020
Taneční hodová zábava (hřiště u Křičkova 4). 
Náklady: kapela, toalety, OSA, plakáty. Cílová 
skupina: obyvatelé Sv. Kopečka (asi 250 osob)

29.5. - 30.5.2019       
(19:00 - 2:00 hod.) 17 000 17 000 15 000 15 000

7 SRPŠ při MŠ a ZŠ Dvorského                  (Jiří 
Valihrach)

Rodinné hodové odpoledne               s 
letním kinem

Dětské soutěže a vystoupení, skákací hrad, svezení 
na koni, hasičská technika (hřiště u Křičkova 4). Po 
setmění promítání letního kina. Náklady: licence na 
film, jízda na koni. Cílová skupina: široká veřejnost, 

rodiče a děti (asi 300 osob odpoledne a 90 diváků na 
večer).

30.5.2019 30 000 5 000 5 000 5 000

8 "Hodový výbor" (Marta Čapková) Svatokopecké hody 2020
Průvod v krojích (cca 100 osob) - krojované děti a 
mládež, dechová hudba. Náklady: dechová hudba 

Dolanka, půjčovné krojů. 
31.5.2020 12 000 12 000 12 000 12 000

9 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Rozloučení deváťáků se školou a 
pasování předškoláků na školáky

Akci pro děti a rodiče bude uvádět animátor - 
průvodce programem, který se bude starat o 

moderování a zábavu. Cílová skupina: žáci,rodiče a 
veřejnost (cca 200 - 250 osob).

červen 10 000 5 000 5 000 5 000

Celková částka dle organizátorů akcí a záměrů                                                      
Celková částka na akce a záměry schválená komisí

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 2020 

Celkové výdaje (na provoz a služby)

Počet záměrů / akcí

Další výdaje KMČ (ročenka, svatokopecké noviny, biosběrová sobota, rezerva)



poř. 
číslo organizátor akce / kontaktní osoba název akce účel / stručný obsah termín konání akce celkové 

náklady
podpora 

2019
žádost 
2020

shváleno 
KMČ

10 Klub seniorů (Stanislav Jeřábek) Zájezd klubu seniorů
Autobusový zájez Klubu seniorů na zámek Hradec nad
Moravycí, památník II. světové války v Hrabyni. Počet 
účastníků zájezdu 34 (tj. 483,- Kč/osobu). Náklady na 

dopravu a vstupné. 

2.9.2019 16 410 15 000 16 410 16 410

11 TJ Sokol Svatý Kopeček                       (Marta 
Čapková)

Dřevorubecké závody,               
večerní Sokolská zábava

Dřevorubecké závody spojené s celodenní sportovně-
kulturní akcí pro děti a veřejnost (cca stovky osob). 

Následuje večerní Sokolská zábava. Náklady: 
pronájem sociálního zařízení, ceny pro závodníky, živá

hudba.

5.9.2019 ? 14 000 11 000 11 000

12 Matice Svatokopecká                     
(Rostislav Hainz) Oslavy svátku sv. Martina

Akce každoročně probíhá na Svatém Kopečku. Do 
akce se zapojuje místní základní škola, Matice 
svatokopecká, farnost Svatý Kopeček. Akce se 

účastní velké množství lidí zvláště dětí. Prosíme o 
příspěvek na koně 5000 Kč.

8.11.2020 15 000 5 000 5 000 5 000

13 František Prášil Retropárty 2020
Taneční zábavný večer ve stylu retro hudby a oblečení
a dobré nálady. Restaurace na Sv. Kopečku (cca 100 

osob). Náklady na DJ.
podzim 2020 3 000 3 000 3 000 0

14 Matice Svatokopecká                     
(Rostislav Hainz) Mikulášská nadílka

Každoročně Matice svatokopecká pořádá mikulášskou
nadílku. Věříme, že v letošním roce opět akce 

proběhne v ambitech, kde jsme z důvodu oprav areálu 
baziliky nemohli v loňském roce akci uskutečnit. Akce 
se účatní velké množství dětí ze Svatého Kopečka. 
Prosíme o příspěvek 5 000 Kč na balíčky pro děti. 

5.- 6. 12. 2020 10 000 5 000 5 000 5 000

15 MŠ a ZŠ Dvorského, Svatý Kopeček Rozsvícení vánočního stromu

Tradiční rozsvícení vánočního stromu spojené s 
jarmarkem a vystoupeními žáků školy. Akci bude 

provázet animátor - průvodce programem, který se 
bude starat o moderování a zábavu. Cílová skupina: 

žáci,rodiče a veřejnost (cca 250 osob).

prosinec 10 000 5 000 5 000 5 000

16 Matice Svatokopecká                     
(Ladislav Šnevajs)

Obnova lipové aleje                         na 
Sadovém náměstí

Matice svatokopecká plánuje ve spolupráci s Kanonií 
Premonstrátů na Strahově a Farností na Sv. Kopečku 

pokračovat v obnově přestárlé lipové aleje mezi 
kostelem a Norbertinem. Na podzim proběhne 2. 

etapa kácení a bude zasázeno minimálně prvních 8 
lip, tak, jak ukládá rozhodnutí o povolení obnovy aleje.
Letošní etapa obnovy je odhadována na cca 100 000,-
Kč. Vzhledem k tomu, že jde o veřejný prostor hojně 
využívaný občany Olomouce, žádáme Vás tímto o 

příspěvek na obnovu lipové aleje ve výši 50 000,- Kč.

podzim 2020 100 000 0 50 000 0

17 TJ Sv. Kopeček (Jaroslava Zbořilová) Dotace na sportovní činnost
částečné krytí nákladů tělocvična ZŠ Svatý Kopeček, 

tenisové kurty Tenis Centrum Olomouc s.r.o. a 
AMBROŽ JIŘÍ PLYNOSERVIS s.r.o.              (počet 

členů 35)

celoročně 42 000 0 ? 0



 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL OLOMOUC
 
  TSMO/OÚ/        /2020 Čech/585205901 2.3.2020 
              603192531 

Věc: Orientační odhad nákladů na požadavky KMČ Svatý Kopeček  2020 

 

1/ Darvinova x Dvorského doplnění chyb. zámkové dl. a oprava chodníku.…. 6 708,24 Kč 

2/ Dvorského x Radíkovská úprava obrubníku a dlažby u vpusti………………. 16 442,09 Kč 

3/ Dvorského chodník u stanoviště odpadu oprava ….…  31 435,80 Kč 

4/ Dvorského oprava chodníku naproti u rybníka……………… 13 589,75 Kč 

5/ Kříčkova č. 5 oprava překopu v živici……………… 16 940,00 Kč 

6A/ Oprava živičné komunikace části obrubníků od Holubova 9-11 ……… 155 144,99 Kč 

6B/ Oprava živičné komunikace části obrubníků od Holubova 11 za x Haškova… 151 731,58 Kč 

7A/ Oprava komunikace křížení ulic Darwinova x K Hájence  

      (U Maci od původní upravy po Rampu)…… 136 415,40 Kč 

7B/ Oprava komunikace křížení ulic Darwinova x K Hájence  

      (U Maci část B + vjezd)…… 186 421,07 Kč 

       Vjezd…. 19 462,25 Kč 

8/ Sadové nám. u Sv. Jána vydláždění plochy po stromu…… 12 781,23 Kč 

CELKEM……………………………………………………………………………………..  747 072,40 Kč 

Cenu jsou včetně DPH  

Pozn.: V ceně je započtena doprava, skládky  a všechny ostatní režie. 
V případě akceptování určitých lokalit zašlete prosím co nejdříve požadavek na níže uvedenou adresu, nebo 
na mailto:vladimir.cech@tsmo.cz 

Dodací lhůta: během roku 2020 v závislosti na klimatických podmínkách a plánu prací provozovny místních 
komunikací.  
S pozdravem                                                           Vladimír Čech 

           obchodní zástupce 
Příloha rozpočty 10 ks 

 
KMČ Sv. Kopeček 
Vážený pan 
Mgr. Michal Krejčí - předseda 

mailto:vladimir.cech@tsmo.cz
cech
Nové razítko
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