KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 25
Svatý Kopeček

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
Č. 1 / 2022

03. 01. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE
Přítomni:

Mgr. Michal Krejčí, Ing. Stanislav Černý, František Prášil, Jana Krejčová, Stanislav Jeřábek,
PaedDr. Olga Němcová MBA, Evžen Zvěř, Jiří Valihrach

Omluveni:

PhDr. Martin Kučera

Hosté:

Jana Běhalová

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI
01

Schválení programu schůze
1) Vyhodnocení činnosti komise za r. 2021 a plán priorit na r. 2022
2) Finanční prostředky KMČ v r. 2022 - informace z odd. KMČ a DP
3) Různé

02

Vystoupení zástupců MPO, PČR

03

Vystoupení hostů
Jana Běhalová - předložila komisi nálsdující žádost:
"Žádám KMČ č.25 Svatý Kopeček o finanční příspěvek na předplatné časopisů v roce 2022 pro místní
knihovnu.
Jedná se o časopisy pro ženy,které jsou našimi čtenářkami vyhledávány a požadovány a jsou zaměřeny na
ruční práce a bytový design.Časopis " Ona ví " - roční předplatné 6 čísel / vychází 1x za 2 měsíce/ činí 354
KčČasopis " Dekor " - roční předplatné 6 čísel / vychází 1x za 2 měsíce/ činí 390 Kč
Mgr.Jana Běhalová, Knihovna města Olomouce, pobočka Svatý Kopeček"
Usnesení:
KMČ Sv. Kopeček schvaluje využití finančních prostředků ve výši 800,- Kč dle podané žádosti.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 1

04

Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

05

Projednávané záležitosti

05.1

1) Vyhodnocení činnosti komise za r. 2021 a plán priorit na r. 2022
Michal Krejčí - rekapituloval hlavní okruhy činností komise v r. 2021 a z nich vyplývající úkoly pro r. 2022:
Studie na obnovu Sadového náměstí - úspěch, že byla zadána. Koncept OK. Komunikace, veřejná projednání a
výsledný návrh - r. 2022.

Projekt estetizace - realizace po 2,5 roce přípravy (studie, projekt, stavební povolení), stavební část za cca 1,5
mil Kč. Dokončení vegetační části 2022.
Křičkova 4 - dlouhá komunikace s radnicií, převzal ji nám. Konečný - výsledek schválení ZMO převod majetku
(objekt, hřiště, parkoviště) pod ZŠ Dvorského pro přípravu komunitního centra (škola - družiny, spolky). Letošní
rok - zpracování PD pro získání dotací.
Doprava - ,,vnitřní", studie ing. Tužín na pěší zónu, studie Sadové nám. - včetně řešení dopravy (ing. Luňáček),
jednání školy s městem a podklad od ODUR - rozhodnutí RMO (příjezd ke vchodu do školy i pro rodiče žáků;
jednosměrka ul. Holubova). Podmínka komise nezohledněna. Dále započetí přípravy PD k parkovacím místům
u hřbitova, přechází i do r. 2022.
Doprava - ,,vnější" (turisté) - návaznost na studii rozšíření parkoviště u zoo + příjezdová komunikace. Odklad
jednání s Lesy ČR ve vazbě na soudní spor (žaloba Lichtenštejnsko). Projekt IDS - jednání s vedením města
květen/červen - příslib realizace podzim 2021/jaro 2022. Neuskutečněno.
Vydání publikací - Svatokopecká ročenka 2020, čtyři čísla Svatokopeckých novin

05.2

2) Finanční prostředky KMČ v r. 2022 - informace z odd. KMČ a DP

viz sdělení z odd. KMČ a DP:
Každá KMČ má na rozpočtu oddělení KMČ a DP k dispozici následující částky, o jejich využití může
prostřednictvím svých zápisů rozhodovat:
300.000,-... estetizace (tj 8.100.000,- pro 27 KMČ)
65.000,-.....opravy a udržování (tj 1.752.000,- pro 27 KMČ)
50.000,-.....nákup služeb (tj. 1.350.000,- pro 27 KMČ)
1.000,-....občerstvení (tj. 27.000,- pro 27 KMČ)
Dále je v rozpočtu odboru dopravy a územního rozvoje v celkové částce 30.223.000,- Kč na opravy komunikací
vyčleněno 4.050.000,- pro 27 KMČ, tj. 150.000,-/komise, o kterých opět mohou rozhodovat jednotlivé KMČ.

05.3

3) Různé
Michal Krejčí - počátkem ledna bude rozeslána výzva místním občanům, spolkům a institucím k podání žádostí
na záměry a akce, jež by komise mohla podpořit v r. 2022.
František Prášil - seznámil přítomné, že mění hlas (názor) při hlasování na jednání KMČ Svatý Kopeček dne 6.
12. 2021 při projednávání bodu "Provozní výdaje a služby 2021" z hlasu "Pro" na hlas "Zdržuje se". Změnu
hlasování odůvodňuje, dle jeho následného zjištění z Odboru KMČ a DP, zavádějícími a neúplnými informacemi
uvedené v průběhu projednávání výše uvedeného bodu ze strany pana předsedy KMČ Svatý Kopeček.
František Prášil - informoval komisi o tom, že podá stížnost (vyjádření obyvatele) k dopravní vyhlášce na ul.
Holubova.
Stanislav Jeřábek - informoval komisi o místním šetření na ul. Menšíkova, kterého se účastnila paní Ing.
Štěpánková z odboru městské zeleně a odpadového hospodářství a zástupce TSMO.
Olga Němcová: informovala o zahájení úpravy cestiček na novém hřbitově. Bude pokračovat v jednání se
Správou hřbitovů o dalším postupu prácí, a tó jak na novém, tak i na starém hřbitově.
Připomínky k parkovištím na Svatém Kopečeku p. St. Černého - platba parkovného a p. Fr. Prášila o
uvažované instalaci parkovacích závor na parkovišti u ZOO a u Fojtství.
Fr. Prášil informoval o postupu práci na objektu ul. Křičkova: příprava projektu (výchozím materiálem je již
existující projekt Sokola), zjištění stavu budovy, měření radonu apod. Předpoklad zpracování projektu ve vazbě
na dotační projekty je cca 6/2022.
O.Němcová: vznesla v návaznosti na projekt estetizace zásadní připomínky k umístění kontejnerů na
separovaný odpad před vstupem do obchodu a popelnic před budovou pošty.
Fr. Prášil navrhl úpravu projektu estetizace: navrhuje v místě před budovou pošty vytvořit univerzální prostor
určený pro setkávání obyvatel (posezení, cyklostojan apod.). Realizace tohoto prostoru výše uvedeným
způsobem považuje za přínosné pro potřeby obyvatel a zákazníků využívajících služeb v budově pošty
(potraviny, pošta, lékař, knihovna a KMČ. O návrhu nebylo hlasováno.
O. Němcová požadovala vyjádření p. předsedy o tom, jak budou občané seznamování se zápisy z jednání
KMČ, když nejsou veřejně přístupné vývěsky. Výsledek: prostřednictvím e-mailu, facebooku, webu KMČ a
vývěskou v chodbě budovy pošty.
St. Jeřábek upoznil, že je nutno opravit termíny jednání KMČ; 10 - 12/2022 jsou uvedeny úterky místo
standardních pondělků.
St. Jeřábek informoval o nutnosti ořezu břečťanu u pomníku padlýžch a ořezu lip na ul. Menšíkova.

06

Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07

Nové požadavky

08

Obecné informace

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 1 / 2022
Předseda/předsedkyně KMČ:
Mgr. Michal Krejčí

Zapsal/a:
Mgr. Michal Krejčí

Ověřil/a:
PaedDr. Olga Němcová MBA

