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                                               Zápis ze schůze dne  6.3.2012 

Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově 
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany 
KMC26@olomouc.eu 

 
1. Prezentace: 
 
Přítomni členové KMČ: Bc.Půrová Jana, Mgr.Jadrníček Petr, Vilímec Dušan, Korchová 
Regina, Ing.Mohlerová Marie a Mgr.Ryjáček Karel  
  
Omluveni: Bc.Psota, Jan Chochola Martin a Sláma Petr 
  
Hosté: příslušník Městské policie, pí..Koutková, pí.Vařeková, pí.MUDr. Frančáková,          
            Ing.Frančák a  p.Koutek. 
 
2. Kontrola plnění úkolů: 
Byl odsouhlasen zápis ze dne  7.2.2012 

Mgr. Jadrníček a p. Vilímec informovali členy komise o  průběhu  jednání s p. Čížkem 
z Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov: Tovačovská 300, 751 24, ohledně  
vyčištění  potoka Stouzka a  vyčištění  Křelovského potoka. 

pí.Půrová  informovala o jednání s p.Malíkem (Správa nemovitostí Olomouc, a.s.) – termín 
opravy střechy v místě, kde je siréna je stanoven na jarní měsíce 

 
pí.Půrová informovala, že byl zakoupen pro potřeby KMČ vysavač  
 
pí. Půrová informovala členy komise, že byly předány Mgr. Puhačovi následující žádosti: 
- návrh  na vybudování nové silnice v ulici U parčíku ( informovala přítomné, že je 

vypracována studie,  tuto informaci poskytla Ing. Kmoníčková z odboru  dopravy ) 
- návrh na vybudování parkovacích míst pro osobní automobily na ulici Nedbalova a bří. 
Čapků za „bytovkou“ 

  
p.Vilímec informoval přítomné o cenách výrobků (předložil prospekt) betonové lavičky, 
stojanu na kola a odpadkového koše, které budou umístěny u „Informační mapy“ – 
podrobnosti ohledně zabudování projedná s p. Čechem z TS - jednohlasně odsouhlaseno  
 
úkol - napojení budovy Detašovaného pracoviště v Topolanech (dále jen DT) na kanalizaci 
trvá – p.Vilímec v této věci bude jednat s p.Michaličkou z odd. investic – jednohlasně 
odsouhlaseno 
 
pí. Půrová informovala přítomné o jednání s Mgr. Swaczynou ohledně umístění kontejneru na 
textil – kontejner bude k dispozici při sběrové sobotě dne 19.5.2012, dále je kontejner na 
textil k dispozici ve Sběrovém dvoře v Neředíně  a u OD Timpo (u hlavních schodů)  
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úkol - zjištění technického stavu místního rozhlasu – trvá (p.Chochola a p.Sláma budou 
informovat na příštím jednání komise) 
 
pí. Půrová podala informaci o celkové výši finančních prostředků na komisi na rok – jde 
v průměru o částku 150.000,00 Kč a přečetla, kolik bylo čerpáno finančních prostředků za rok 
2011 drobný majetek: 8.055,00 Kč, nákup materiálu 4.330,00  Kč, studená voda 5.436,00 Kč, 
plyn 4.120,00 Kč, el. energie 28.765,00 Kč, nákup ostatních služeb 87.700,00 Kč, opravy a 
udržování Opluštil –před. Plochy pomník 27.333,00 Kč, Oprava památníku-Bruckner 
12.840,00 Kč, Oprava vyvráceného pomníku 3.600,00 Kč, TESEMO oprava MR 22.980,00 
Kč, pohoštění 499,00 Kč.  
 
pí.Půrová podala ústně odpověď p.Koutkovi od náměsta primátora RNDr, Jana Holpucha, 
PhD., týkající se jeho dotazu na návrh doplnění členů KMČ a výběru nových členů. 
 
pí. Půrová informovala přítomné, že dne 29.2.2012 na neveřejném zasedání KMČ bylo 
projednáno a jednohlasně odsouhlaseno všemi členy komise, že počet členů v komisi (9) je 
plně dostačující vzhledem k potřebám a velikosti obce Topolan a že se komise nebude dále 
rozšiřovat o další členy. 

pí.Půrová podala informaci, že urgovala opravu svodidel na dálničním nadjezdu a tato byla 
obratem opravena 
 
pí.Půrová informovala přítomné,  že dne 29.2.2012 na neveřejném zasedání KMČ byl 
projednán a jednohlasně odsouhlasen všemi členy komise, návrh na opravu a  dobudování  
chodníku ( na pravé straně  Nedbalova ulice – začátek chodníku od domu pí. Lakomé). 
Místního šetření se účastnil p. Vilímec, pí. Půrová a p. Čech z TS, který předložil návrh na 
realizaci ve výši  285.146,- Kč 
 
Došlá pošta: 
 
Dopis ze ZD Hněvotín – žádost o pronájem parcely č. 346/68 – projednáno a jednohlasně 
odsouhlaseno – písemný souhlas zajistí pí. Půrová  

Dopis od ing. Hučínové pod č.j.SMOl/ŽP/55/4752/2011/Hu – jde o prodloužení platnosti 
povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich 
hladiny (oblast kasárny Neředín) – prodloužení je do 30.6.2017 

pí. Půrová podala informaci, že proběhlo místní šetření za přítomnosti pí.Steigerové,  pí. 
Kořínková a pí. Půrové - ohledně  údržby zeleně, sečení trávy a umístění laviček ( 3.1.2012 
předložil p.Badnář, příloha: požadavek  a připomínky pí.Vařekové) a přečetla sdělení p. 
Steigerové k provedenému místnímu šetření 

Sdělení Bc.Pešaty ohledně čerpání finančních prostředků KMČ Topolany za rok 2011 

Sdělení pí. Koppové ohledně  počtu a umístění laviček v k.ú. Topolany-bude provedeno 
místní šetření za přítomnosti pí. Půrové a p. Vilímce 
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Sdělení Mgr.Sabiny Kořínková, že v letošním roce technické služby Olomouc neprováděly 
žádné kácení ani ořezy za potokem v Topolanech ( za dětským hřištěm ) 

Cenový výkaz pro ul. Nedbalova ( oprava chodníku) – p. Čech, TS 

Informace od Mgr. Swaczyny  ohledně sběru textilu v roce 2012 

Přehled termínů jarních  sběrových sobot   

Odeslaná pošta:  

Žádost na vybudování stávající veřejné komunikace v Topolanech, ulice U parčíku 

Žádost na vybudování parkovacích míst pro osobní automobily v Topolanech, ulice 
Nedbalova a ulici bří. Čapků „za bytovkou“ 

Informaci  o poškozených svodidlech na mostní smyčce směrem z Topolan do Olomouc - 
Neředína   

Žádanka na opravu střechy na budově detašovaného pracoviště – Správa nemovitostí 
Olomouc, a.s. – p.Ivo Malík 

Různé: 

pí. Půrová informovala, že dne 19.5.2012  proběhne u hasičské zbrojnice SBĚROVÁ 
SOBOTA 
 
pí.Půrová informovala přítomné o financování  zájmových akcí – max.  10.000 Kč ročně  
( Mateřské centrum  a SDH ) 
 
p.Vilímec podal informaci  o jednání s p.Balabuchem ohledně  zjištění stavu kanalizace 
v Topolanech, projednána a jednohlasně odsouhlasena částka 10.000,- Kč - žádost zajistí pí. 
Půrová, osobní jednání p. Vilímec  
 
Likvidaci malé vodárny zajistí na MM Olomouce – zajistí pí.Půrová 
 
p. Vilímec podal návrh na umístění  lavičky k autobusové zastávce ve směru do Hněvotína – 
bude řešeno při umisťování laviček  s pí. Koppovou a p. Čechem z TS – jednohlasně 
odsouhlaseno 
 
pí. Půrová podala návrh na zakoupení přenosné trampolíny pro děti, která bude využívána při 
veřejných akcí Mateřského centra a SDH v Topolanech, projednáno a jednohlasně  
odsouhlaseno – max. cena do  8.000,- Kč – zajistí pí. Půrová 
 
na návrh pí. Vařeková vysadit popínavé rostliny u pergoly (před detaš. pracovištěm) – viz. 
požadavky a připomínky ze dne 3.1.2012 – p.Vilímec zajistí nákup a výsadbu  popínavých 
rostlin (do 2.000Kč) – projednáno a jednohlasně odsouhlaseno 
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p.Ryjáček požádal přísedící občany o dodržování jednacího řádu, o kultivovanost  projevu 
a  nevstupování do jednání komise mimo jim vymezenou diskuzi 
 
pí. Půrová informovala členy komise o předběžném rozdělení finanční částky pro  komisi  na 
rok 2012 a požádala členy komise  o další případné návrhy na proinvestování zbývajících 
zhruba 90.000 Kč do příští schůze 
 
Diskuze: 
 
pí.Koutková požádala o změnu sezení členů komise, upozornila, že jí je nepříjemné, když k ní 
sedí zády 
 
pí.Koutková sdělila, že nesouhlasí se zakoupením trampolíny a místo toho navrhla, aby se děti 
více zapojovaly do akcí obce (například úklid kolem třešní) – odpověděla pí. Půrová 
 
pí. Koutková navrhla, aby se opravil stávající chodník na ulici Nedbalova, místo stavby 
nového chodníku na protější straně téže ulice – odpověděl p. Vilímec 
 
p. Koutek  sdělil, že místo nákupu trampolíny by se děti měli více zapojit do  akcí 
v Topolanech, aby měly k obci lepší vztah – odpověděla pí. Půrová 
 
p. Koutek požadoval, aby nebyl přehlížen, že na schůze komise chodí za SDH v Topolanech 
 
pí. Vařeková chtěla, aby v zápisu bylo uvedeno vyúčtování finančních  prostředků  za rok 
2011 a aby byla vedena evidence došlé a odeslané pošty – odpověděla pí. Půrová 
 
pí. Vařeková  řešila nové členy do komise – odpověděla pí. Půrová 
 
pí. Vařeková měla výhrady k opravě a dobudování chodníku v ul. Nedbalova – odpověděla  
pí. Půrová a p. Vilímec 
 
p. Frančák navrhl, aby v komisi byl zastoupen člen SDH  – odpověděla pí. Půrová 
 
p. Frančák a p. Frančáková informovali přítomné ohledně budování obytného domu se 
sociálními byty v Topolanech, o udělené výjimce z územního plánu a požadovali, aby  občané  
Topolan byli informováni v případech, kdy dojde k zásadní změně územního plánu 
v neprospěch obce – žádost o podání informace  k této záležitosti zajistí pí. Půrová 
 
              
        Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali písemně 

nebo prostřednictvím elektronické pošty. 
 

Příští veřejné jednání KMČ se koná 3.4.2012 v 18.30 hodin 
 

Zapsal: Mgr.Petr Jadrníček  

Věcnou správnost ověřila a upravila: Bc.Jana Půrová, předsedkyně komise 


