
Komise m�stské �ásti Olomouc-Topolany 
Zápis ze sch�ze dne 6.11.2007 
Pravidelná sch�ze KM�  Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budov� bývalé školy 
www.olomouc.eu/topolany 
 
1.Prezentace: 
 
P�edseda Martin Bedná� zahájil sch�zi  
P�ítomni �lenové KM�:  Bedná�ová,  Spurná, , Bc.P�rová, Bc.Psota, Poláková,Va�eková,   
                                         Vilímec, Šenky�ík, Srovnalová, Ing. Mohlerová                                                                                                                   
  
Hosté: p�íslušníci M�stské policie  
 
2. Kontrola usnesení: 
Komise bere na v�domí informace o pln�ní usnesení  k termínu  2.10.2007, bod d) byl 
dopln�n o následující informaci:   
Bc.Psota  informoval �leny komise KM� o p�edpokládané cen� za m�íž do vchodových dve�í 
na kapli�ce na návsi (do 5.000,-K�).Tato informace byla dopln�na o cenu za m�íže do oken a 
cenu za zednické práce. Komisí byla odsouhlasena cena v celkové výši K� 10.000,- 
 
3. Program sch�ze: 
 

a) p.Bedná� informoval  �leny komise, že urgoval  požadavek na  umíst�ní kontejneru na 
tetrapaky  v Topolanech   
  

b) p.Bedná� informoval  �leny komise, že zajistil pr�tok potoka, protože   zbytky pose�ené trávy 
hrozilo ucpání pr�toku vody  pod mostem 

 
c)  Odsouhlasen požadavek na další výv�sní sk�í�ku u autobusové zastávky, zajistí p.Bedná�  

 
d) V budov� bývalé školy v Topolanech je k dispozici zdarma ve�ejný internet, 

informa�ní leták do výv�sní sk�í�ky zajistí p. Va�eková      
 
e) p. Va�eková informovala komisi o p�ipravovaných nových jízdních �ádech MHD, je 

t�eba provést kontrolu, zda p�íjezdy autobusu �. 26 na autobusovou zastávku u 
krematoria navazuje na odjezd tramvají sm�rem do centra m�sta, zajistí p.Bedná� 

 
f) p.P�rová informovala �leny komise, že cvi�ení žen v Topolanech probíhá pravideln� 

v pond�lí a ve st�edu od 19 hodin a po dohod� i v pátek, cvi�ení je zdarma. 
 

     g)   p. Bená� p�evzal fakturu za zhotovení d�ev�ných prvk� v místnosti na cvi�ení žen,  
           které zhotovil David Pocklan, ve výši K� 4.153, 10 K� a ov��í na finan�ní ú�tárn�  
           ÚMO, zda byla zaplacena faktura, kterou p. David Pocklan p�edložil v zá�í 2007             
 
4. Ukon�ení sch�ze: 
 
P�edseda ukon�il sch�zi ve 20.00 hodin, p�íští ve�ejná sch�ze KM�  se bude konat dne 
4.12.2007 v 18.30 hodin, v budov� bývalé školy v Topolanech. 
 
 
Zápis zapsala Bc.Jana P�rová      
     


