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

 

 
Zápis z jednání ze dne 25. května 2020 

 

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

Omluven: Kučera Martin 
 

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

II. Zahájení jednání, schválení programu a podněty občanů  
 
Michal Krejčí – v 19:00 hod. přivítal přítomné členy komise a představil návrh programu 
jednání KMČ. Komise schválila navržený program jednání. Ověření zápisu provede Jana 
Krejčová.  
 
Program – projednávané body: 
1) Projekt estetizace 
2) Provozní výdaje – úprava rozpočtu (podpora akcí a záměrů, výdaje KMČ) 
3) Křičkova 4 - žádost TJ Sokol Sv. Kopeček a fotbalový klub SK Svatý Kopeček 
4) Různé 
 
Komise rovněž schválila úpravu termínů jednání KMČ Svatý Kopeček, a to z důvodů 
předchozích protikoronavirových opatření (duben, květen) a státního svátku (červenec).  
 

Nově tak bude komise v měsících červen a červenec zasedat ve dnech: 
- pondělí 15. června, od 19:00 hod.,  
- pondělí 13. července, od 19:00 hod. 
 

Upozornění: vzhledem k zařazení bodu „Křičkova 4“ na jednání komise a účasti zástupců 
města a SNO a.s. je termín zasedání komise stanoven na středu 17. června, od 19:00 hod. 
 

III. Projednávané body  
 
1) Projekt estetizace 
 

Michal Krejčí – informoval komisi, že v důsledku výdajů města na opatření související 
s pandemií koronaviru bylo omezena podpora projektů estetizace pro všechny KMČ v max. 
výši 150.000,- Kč na komisi a rok 2020. Přičemž dokončený projekt estetizace na Sv. 
Kopečku počítá s realizačními výdaji přes 1,3 mil. Kč.  
 
Komise po projednání věci přijala následující usnesení: 
 

„KMČ Svatý Kopeček v letech 2019-20 připravila projekt estetizace, jež řeší  úpravu 
veřejného prostranství u domu Sadové nám. 7, tj. centrální část městské části u obchodu 



potravin, pošty, ordinace a knihovny. Komise žádá RMO o zajištění finančních prostředků na 
realizaci celého projektu, a to buď z programu estetizace (2019 – 2022) či z jiných zdrojů.“ 
  
„KMČ Svatý Kopeček konstatuje, že v r. 2020 je (v poměrné části) ze 150.000,- Kč možná 
dílčí realizace projektu estetizace, a to buď: 
a) předzahrádka domu Sadové nám. 7, nebo 
b) rozhraní pozemku města a soukromého pozemku, jež zahrnuje stavbu plotu, výsadbu živého 
plotu, odstranění sutí a trávník na ul. Dvorského.“ 
  

Hlasování: 9 - 0 - 0 
 

Na základě výše přijatého usnesení by k projektu estetizace na Svatém Kopečku měl být 
předložen samostatný materiál na jednání RMO.  
 
2) Rozpočet na tzv. „Provozní výdaje“ – tj. podpora akcí a záměrů, výdaje KMČ 
 

Vzhledem k omezením daných nouzovým stavem a antikoronavirovými opatřeními nemohly 
být (či nebudou) realizovány některé akce a záměry, jež komise hodlala podpořit v rámci tzv. 
„provozních výdajů“. Komise proto znovu projednala rozpočet provozních výdajů a náklady 
na akce, které nebyly/nebudou realizovány či jsou omezeny přesunula do technické rezervy 
(viz Příloha č. 1 zápisu). 
 
Komise po projednání věci přijala následující usnesení: 
 

„KMČ Svatý Kopeček schvaluje úpravu rozpočtu provozních výdajů a služeb, přičemž celkové 
náklady z neuskutečněných akcí  ve výši 21.000,- Kč přesouvá do technické rezervy.“ 
  

Hlasování: 9 - 0 - 0 
 

3) Křičkova 4 - žádost TJ Sokol Sv. Kopeček a fotbalový klub SK Svatý Kopeček 
 

Spolky TJ Sokol Sv. Kopeček a fotbalový klub SK Svatý Kopeček podaly dne 2. 4. 2020 na 
SNO a.s. žádost o souhlas s užíváním objektu Křičkova 4; žádostí se bude zabývat RMO. 
 
Komise po projednání věci přijala následující usnesení: 
 

„KMČ Svatý Kopeček podporuje záměr T.J. Sokol Svatý Kopeček a SK Kopeček, o.s. na 
využití objektu Křičkova 4 a doporučuje RMO s jednat s těmito spolky o podmínkách 
pronájmu.“ 
  

Hlasování: 9 - 0 - 0 
 

4) Různé 

 Michal Krejčí – informoval o zajištění odvozu bioodpadu uloženého na dvoře Sadové 
nám. 7, který byl shromážděn z brigády na sousedním pozemku. Vozidlo TSMO bude 
v rámci zbývající volné kapacity využito pro „biosběrovou sobotu“ na parkovišti u 
Fojtství v dopoledních hodinách dne 30. června. Věc byla projednána se SMO a.s. a 
provozovatelkou parkoviště. Náklady akce činí zhruba 10.500,- Kč. 

 František Prášil – vznesl požadavek na osazení odpadkových košů na ul. Křičkova a 
rovněž kolem pozemku p. Frühaufa. Ve věci dodá situaci s vyznačením stávajících 
odpadkových košů a návrhem na jejich doplnění, jež bude zahrnovat i prostor parkoviště 



Fojtství. Na stanovišti tříděného odpadu na parkovišti Fojtství již došlo k realizaci většiny 
úprav požadovaných komisí (viz zápis z 4. 11. 2019) a zbývá dořešit osazení 
odpadkových košů na parkovišti a odstranění kontejneru na směsný odpad. 

 Olga Němcová – upozornila na fatální stav autobusové zastávky MHD ZOO směr 
Olomouc a navrhla, aby byla řešena v rámci estetizace.                                                 

Další postup: je zapotřebí na MMOL a DPMO projednat vlastnické vztahy a zjistit jaké 
mají záměry s touto zastávkou, za tímto účelem je k jednání zplnomocněna Olga 
Němcová.  

 Vladimír Bernard – informoval komisi o návrzích, jež v předchozím období e-mailově 
zaslal předsedovi komise. 

 Stanislav Jeřábek – informoval komisi o problematice rušení obyvatel ul. Na Ovčačce 
nově nainstalovaným místním rozhlasem. Věc je řešena ve spolupráci s Odborem ochrany 
MMOL. 

 

 
IV. Souhrn nových požadavků z jednání KMČ Svatý Kopeček 
 

Přijatá usnesení:  
 
„KMČ Svatý Kopeček v letech 2019-20 připravila projekt estetizace, jež řeší  úpravu 
veřejného prostranství u domu Sadové nám. 7, tj. centrální část městské části u obchodu 
potravin, pošty, ordinace a knihovny. Komise žádá RMO o zajištění finančních prostředků na 
realizaci celého projektu, a to buď z programu estetizace (2019 – 2022) či z jiných zdrojů.“ 
  
„KMČ Svatý Kopeček konstatuje, že v r. 2020 je (v poměrné části) ze 150.000,- Kč možná 
dílčí realizace projektu estetizace, a to buď: 
a) předzahrádka domu Sadové nám. 7, nebo 
b) rozhraní pozemku města a soukromého pozemku, jež zahrnuje stavbu plotu, výsadbu živého 
plotu, odstranění sutí a trávník na ul. Dvorského.“ 
 
„KMČ Svatý Kopeček schvaluje úpravu rozpočtu provozních výdajů a služeb, přičemž celkové 
náklady z neuskutečněných akcí  ve výši 21.000,- Kč přesouvá do technické rezervy.“ 
 
„KMČ Svatý Kopeček podporuje záměr T.J. Sokol Svatý Kopeček a SK Kopeček, o.s. na 
využití objektu Křičkova 4 a doporučuje RMO s jednat s těmito spolky o podmínkách 
pronájmu.“ 

 
V. Závěr 
 

Jednání KMČ bylo ukončeno v 21:30 hod. Příští jednání KMČ se uskuteční ve středu 17. 
června 2020 od 19:00 hod. 
 

Zápis pořídil: Michal Krejčí                                      Správnost zápisu potvrdila: Jana Krejčová 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1) upravená tabulka „KMČ č. 25 – Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby 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

upraveno 
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 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 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                    - 
akce bude realizována 
v náhradním termínu

20 000 5 000 10 000 5 000 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 0

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 0

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.)        -
akce bude realizována 
v náhradním termínu 

(14. 8. 2020)

17 000 17 000 15 000 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 - akce bude 
v redukované podobě 

realizována
30 000 5 000 5 000 5 000 3 000

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 0

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

KMČ č. 25 - Svatý Kopeček, provozní výdaje a služby - úprava rozpočtu z 25. května 2020

Celkové výdaje (na provoz a služby)

Počet záměrů / akcí

Další výdaje KMČ (ročenka, noviny, rezerva)
26 000
9 090

34 000
150 000

14
162 910
80 910
69 090



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

náklady
podpora 

2019
žádost 
2020

shváleno 
KMČ

upraveno 
KMČ

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 5 000

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 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 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 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 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 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 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 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 0
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