KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 1. 3. 2016
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 18.00 hodin v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu

1. Prezentace:
Přítomní členové KMČ: Bc.Půrová Jana, Korchová Regina, Martin Chochola a Ivo Klapil
Omluvena: Barbora Koppová
Hosté: p. Vařeková, p. Koutková, p. Prosecká, p. Koutek, p. Vilímec ml., Michal Dvořák
strážník MP
Schůze byla zahájena v 18.00 hodin, pan Klapil se dostavil později a nebyl pořízen zvukový
záznam z jednání KMČ v Topolanech
Upozornění: zvukový záznam z jednání může přítomný občan pořizovat po oznámení tohoto
záměru přítomným členům KMČ, pořizovatel záznamu je přitom povinen respektovat práva
na ochranu osobnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a při zpracování osobních
údajů postupovat v souladu s ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Členové KMČ odsouhlasili zápis z 2. 2. 2016
3. Doručená pošta:
Sdělení Jaroslava Šulce-MM Olomouc, odbor dopravy, ve věci opravy propadu zeminy na
ulici Nedbalova – bude provedena oprava kanalizační vpusti/ 8 - provedeno
Sdělení p. Horňákové na možnost pořízení mapy s přesným vymezením hranice katastrálních
území jednotlivých komisí / 9
Odpověď Mgr. Swaczyny MM Olomouc, odbor životního prostředí – ve věci žádosti na
kontejner na kovy – objednáno 10 kusů a na použitý olej – další nádoby nejsou k dispozici a
prozatím se další rozšíření neplánuje / 10
Sdělení Mgr. Černohouze – návrhy toho, co by z pohledu předsedů KMČ a jejich členů bylo
vhodné zlepšit / 11
Přerušení obsluhy zastávky Pekárny – linka č. 12,19 a 25 / 12 (bude umístěno ve vývěsce)
Záznam z jednání – akce „ Neředín -Topolany – Ústín“ /13
Žádost p. Horňákové o zaslání návrhů na opravy komunikací a jejího příslušenství p. Šulcovi,
p.Čechovi a pí. Horňákové - nejpozději do konce měsíce března / 14
Oprava tramvajové tratě na ulici Wolkerova (viz. vývěska) / 15
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Cenová nabídka - položkový rozpočet - oprava plotové zídky a předloženého schodiště do
budovy DP v Topolanech - 71.210.00 Kč - jednohlasně odsouhlaseno /16
Cenová nabídka na koberec, pokládku, lepidlo a lištování do cvičící místnosti v DP v
Topolanech - 28.042.00 Kč - jednohlasně odsouhlaseno / 17
Cenová nabídka na lokální opravu - výměnu resp. doplnění chybějících šablon břidlice na
Kapličce sv. Floriána v Topolanech - 12.950.00 Kč - jednohlasně odsouhlaseno / 18
4. Odeslaná pošta:
Sdělení p. Horňákové, odbor vnějších vztahů ve věci uvolněné zeminy (propad cca 1m
hluboký) na pozemku MM Olomouc / 2
Žádost o umístění kontejneru na kovy a použitý olej - Mgr. Swaczyna, MM Olomouc / 3
Připomínka-námitka k posunutí autobusové zastávky směrem na Ústín, tak jak bylo přislíbeno
na 1. pracovním jednání - akce cyklostezka Ustín-Topolany-Neředín / 4
5. Různé – diskuze:
KMČ jednohlasně odsouhlasila návrh na opravy komunikací a chodníků:
-

Chodník před hospodou Pod lípou na ulici Bílkova
Chodník u pomníku padlých vojáků na ulici Bílkova
Oprava schodů u Dětského centra na ulici Nedbalova
Oprava odstavené plochy a napojení ne ulici Nedbalova
Oprava cesty mezi zahrádkami
Oprava prasklin na komunikacích v Topolanech (ulic Bílkova, Nedbalova, bří. Čapků)
Oprava rigolů na ul. Bílkova
Oprava komunikace U parčíku – umístění obrubníků, zbroušení povrchu a opravit
povrch nový

KMČ jednohlasně odsouhlasila návrh z rozpočtu MM Olomouc:
Velké opravy: (85.000.00 Kč)
- Oprava plotové zídky a předloženého schodiště do Detašovaného pracoviště –
71.210.00 Kč
- Lokální opravu z montážní plošiny - výměnu, popř. doplnění chybějících šablon
břidlice na střeše Kapličky sv. Floriána – 12.950.00 Kč
Služby: (65.000.00 Kč)
-

Montáž ventilu studené vody v budově DP v Topolanech
1.452.00 Kč
Výměna a pokládka včetně olištování koberce v místnosti, která je využívána na
cvičení a pro malé hasiče přes zimní období
28.042.00 Kč
Obnova sadu „Pod třešněmi“ – nákup stromků
2.000.00 Kč
Tradiční ohňostroj v Topolanech 1.1.2017
14.000.00 Kč
Pro složky – SDH
6.500.00 Kč
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Pro složky To-polínka
6.500.00 Kč
Muzeum historických kočárů - akce 26. 3. 2016 u hospody Moravský Grunt
2.000.00 Kč
- Výstava fotek Aleny Koutkové v prosinci 2016
500.00 Kč
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

61.494.00 Kč
Rezerva pro potřeby KMČ (úklidové pytle, čistící prostředky, kancelářské potřeby,popř. pro
složky dle potřeby)
4.005.00 Kč
Plán akcí v Topolanech:
SDH: Tradiční ples 19. 3. 2016, Velikonoční vrkání dětí – březen, Memoriál Vladimíra
Hrachovce – červen 2016
Mateřské centrum To-polínka: Dětský karneval – březen, Lampionový průvod – říjen,
Mikulášská besídka – prosinec
Všechny složky: SDH, To-polínko, Klubu seniorů, KMČ a Červený kříž:
Kácení máje – květen, Ohňostroj - leden
Akce 26. 3. 2016 – zahájení sezony historických kočárů – Klub seniorů a KMĆ
Rozsvícení stromku – prosinec, vánoční výstava Klubu seniorů a výstava fotek Aleny
Koutková ( SDH, Klub seniorů, Červený kříž, A. Koutková)
Předložen návrh Aleny Koutkové na obnovu sadu „Pod Třešněmi jako zónu klidu“, vymezit
plochu, která je v majetku MM Olomouc a obnovit spojovací polní cestu, která je v majetku
MM Olomouc. Plochu za „školou“, využít jako místo pro starší děti a hracími prvky, jako je
hrazda, překážky apod. – jednohlasně odsouhlaseno, návrh projedná na MM Olomouc pí.
Půrová
Členové komise žádají občany, aby v rámci dobrých vztahů se sousedy a slušnosti
k ostatním obyvatelům, zachovávali neděli jako den klidu a odpočinku a zbytečně
neprováděli činnosti, které vytvářejí hluk.
Dále žádají občany i hosty občanů Topolan, aby dodržovaly klid v nočních hodinách a
neprovozovali soukromé ohňostroje a podobné činnosti.
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.
Příští veřejné jednání KMČ se koná dne 5. 4. 2016 v 18.00 hodin
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
Členka KMČ: Regina Korchová
Dne: 3. 3. 2016
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