Komise m stské ásti Olomouc-Topolany
Zápis ze sch ze dne 7.8.2007
Pravidelná sch ze KM Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budov bývalé školy
1.Prezentace:
P edseda Martin Bedná zahájil sch zi
P ítomni lenové KM : Bedná ová, Spurná, Šenky ík, Bc. P rová, Bc.Psota, Srovnalová,
Poláková, Vilímec, Va eková
Neomluvena: Ing. Mohlerová
Hosté: p íslušníci M stské policie a sle na Romana Tušinovská
Na úvod sch ze byli všichni p ítomni obeznámeni (hlasit p e etla P rová) s obsahem zápisu
sch ze KM ze dne 3.7.2007
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na v domí informace o pln ní usnesení k termínu 3.7.2007
odsouhlaseno zhotovení m íže do vchodu kapli ky na návsi, cenová nabídka bude p edložena
firmou: Záme nictví Richard Jank , Trnkova ul., Olomouc-Nové Sady, zajistí Bc.Psota
odsouhlasena oprava lavi ek a dalších d ev ných prvk na h išti za bývalou školou, kterou
provede firma: David Pocklan, Olomouc
odsouhlasen plán na opravu boudy na h išti za bývalou školou, která bude sloužit jak pro
pot ebu komise KM , tak pro pot eby Sboru dobrovolných hasi v Topolanech, zajistí a
cenovou nabídku p edloží p.Vilímec
úkoly ohledn se ení trávy, vy išt ní potoka pod mostky a oprava výtluk na silnici-trvají
zajistí p.Bedná
Komise KM vyslovuje pod kování len m Sboru dobrovolných hasi v Topolanech
za po ezání popadaných v tví po nedávném v tru na h išti za bývalou školou.
3. Program sch ze:
a) Romana Tušinovská seznámila komisi KM s plánem uspo ádat oslavu k výro í
Sboru dobrovolných hasi v Topolanech a spojit ji s d tským dnem na h išti za
bývalou školou, odsouhlasena ástka ve výši K 1.000,- K na cukrovinky a drobnosti
pro zú astn né d ti.
b) Pracovnice Obecního ú adu v Hn votín paní Svobodová požádala o telefonní íslo a
jméno kontaktní osoby, v p ípad nutnosti hlášení, pop . informace do výv sky,
pot ebné údaje p edá Bc.P rová
c) Magistrát m sta Olomouce, odbor životního prost edí, zaslal p ípis ohledn “Plánu
odpadového hospodá ství statutárního m sta Olomouce“, komisí byla vybrána a
odsouhlasena varianta pro zpracování biologického odpadu, a to Zahradní kompostování
písemnou odpov zajistí Bc. P rová
d) Magistrát m sta Olomouce, odbor investic, zaslal zamítnutí žádosti o za azení akce
„Prodloužení kanaliza ního ádu“ do plánu investic na rok 2008
e) Magistrát m sta Olomouce, odbor investic, zaslal návrh rozpo tu m sta Olomouce na rok

2008 s žádostí o p edložení návrh na realizaci investic zajiš ovaných prost ednictvím
Statutárního m sta Olomouce v území Topolany (viz tabulka)
písemnou odpov zajistí Bc. P rová.
f) odsouhlaseno zakoupení kopírky pro pot eby KM a ob an Topolan, cenovou nabídku
zajistí Bc.Psota

4. Ukon ení sch ze:
P edseda ukon il sch zi ve 21.00 hodin, p íští ve ejná sch ze KM
4.9.2007 v budov bývalé školy v Topolanech.
Zápis zapsala Bc. Jana P rová

se bude konat dne

