
Zápis z pracovního zasedání KMČ Olomouc-Týneček ze dne 23.6.2022 

 

Přítomni:  

PaedDr. Jiří Hepnárek, Renata Hlobilová, Bc. Radek Kubíček., MBA, Jiří Jordán, 

Ing. František Malina, Marie Letochová  

Omluveni : Bc. Kateřina Absolonová, Ing. Roman Zapletal, Mgr. Vlasta Kauerová 

 

I. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

01.  Schválení programu schůze  

 

1. Schválení programu schůze  

2. Projednávané záležitosti 

3. Obecné informace 

 

02. Projednávané žádosti  

02.01.   KMČ se zabývala čerpáním finančních prostředků z programu 

„estetizace“.  Členové komise obdrželi tabulku čerpání k datu do 22.6.2022 

(částka z programu činí 300 000,-Kč).  Účelem bylo rozhodnout, jak budou 

zbývající finanční prostředky vyčerpány, tak aby se požadované služby stihly 

objednat co nejdříve. Nejdůležitějším bodem projednávání, bylo zaslání 

cenové nabídky zpracování Studie proveditelnosti městské části Olomouc – 

Týneček ze strany Odboru strategie a řízení útvar hlavního architekta p. 

Luňáčka. Odhadovaná cena byla v původním návrhu na základě jednání na 

SMOL ze dne 25.4.2022, kde se schůzky účastnil za KMČ p. Hepnárek, p. 

Kubíček odhadovaná na 170 000,- Kč bez DPH.  

 

 

 



Dne 20.6.2022 jsme obdrželi cenovou nabídku ze strany SMOL na dodavatele 

této studie proveditelnosti od ATELIS, Ing. Linda Smitalová, IČ: 74276361 ve výši 

199 000,- Kč bez DPH.  

KMČ podpořila zpracování studie proveditelnosti od ATELIS a pověřila Bc. Radka 

Kubíčka o zaslání informací p. Luňáčkovi a p. Horňákové k dalším záležitostem. 

Zároveň KMČ pověřila p. Malinu, aby byl hlavní kontaktní osobou pro součinnost 

s dodavatelem této studie ve fází jejího zpracování a odevzdání.  

02.02    

KMČ požádala Bc. Radka Kubíčka, aby předložil návrh rozpočtu do konce roku 

2022 a aktuální stav čerpání z provozu KMČ ke dni 22.6.2022. V návaznosti na 

omezené finanční prostředky z rozpočtu KMČ bylo rozhodnuto, že zajištění této 

akce bude nakonec pouze ve spolupráci TJ Sokol Týneček, KMČ a Klubem seniorů. 

Organizační výbor byl jmenován ve složení P. Hepnárek, p. Kubíček, p. Zapletal. 

Objednávka bude vystavena ze strany SMOL pro TJ Sokol Týneček ve výši 28. 

000,- Kč.  Organizační výbor se sejde v průběhu července a domluví se na 

konečné podobě programu této akce.  

Zároveň se na Vás občany, budeme obracet s požadavkem na pomoc při zajištění 

dozoru u stanovišť, u sportovních disciplín. Oslovíme Vás dopisem a informace 

budou uveřejněny na nástěnkách KMČ a Klubu seniorů.  

 

Zapsal:  Bc. Radek Kubíček, MBA 


