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                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY 

______________________________________________________________ 

Zápis z veřejného jednání ze dne 2. 9.  2019 

 

v kanceláři  detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 hod. , komise     

je usnášení schopná 

1. Přítomni: 

Členové KMČ:  Koutková Alena ml, Poláková Dagmar, Bc. Prosecká Irena,  

Vařeková Eva, Vilímec Dušan ml., Roubalíková Jana, Stodůlka Václav  

Pospíšil Mojmír - omluven 

Host – Roman Koutek 

Městská policie – Michal Dvořák - omluven 

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Stodůlka 

Schůze nahrávána pro potřeby komise a  Koutková Alena 

 

požadavek na Městskou policii   

 

Nevhodně zaparkovaná auta před Gruntem brání často průjezdu autobusů MHD, 

bude nutné řešit, např. vymezením  vozovky plnou čárou – možnosti budou 

prověřeny – jednat s Dopravním podnikem   

 

Různé :  

 

- - Posunutí věšáku na prádlo na hřišti za školou – úkol trvá,                                      

projedná  J. Roubalíková  

 

- - školení Červeného kříže pro občany  -  termín říjen, bude upřesněno, zajišťuje  

J. Roubalíková  

 



 

 

 

 - - Obnoveno připojení k wi-fi sítí ve škole, u f. Doubrava zajistila  A. Koutková, 

cena 250,- Kč, připojení je k dispozici  členům komise v době konání schůze, 

hasičům a klubu seniorů.  A. Koutková nesouhlasí s tímto bodem, uvedeným 

v srpnovém zápise                                                                                                                                 

 

-- elektronicky projednáno                                                                                -  

požadavek k přípravě vyhlášky o volném pohybu psů – žádná plocha nebyla 

doporučena                                                                                                              

připomínky k přípravě vyhlášky o regulaci provozní doby restaurací a zahrádek   

 

- - Radar zničený při havárii auta – podle vyjádření f. Sekne nelze opravit, 

náhrada od pojišťovny nepokryje nákup nového, doporučeno namátkové měření 

rychlosti přenosným radarem MP     

 

- - Obnovení polních cest – většina polních cest v majetku města je  v nájmu          

ZD Hněvotín a ZD Unčovice - o současné situaci informoval Roman Koutek, 

plánuje jednání s předsedou Komise pro životní prostředí.  Vlastníky pozemků 

vhodných k obnově polních cest a  stávající nájemní  smlouvy prověří                

A. Koutková, I. Prosecká, J. Roubalíková, připraví návrh žádosti na magistrát. 

Materiál bude projednán komisí.  

 

- - V. Stodůlka zajistil finance na vybavení hřiště – míče, pálky apod.                 

15. 9. je plánované sportovní odpoledne na hřišti.  

 

- - Schváleno obnovit zvonění na kapli v 18,00 hod.   

Hlasování 6 pro, 1 proti                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

čerpání financí z rozpočtu komise                                                                                                                                                                                                                    

  

- - osazení pergoly před školou popínavými rostlinami-  odhad 5.000,-           

zajistí  A. Koutková, informace podá v říjnu – úkol trvá    

                                                                                                                                                             

- - výsadba keřů před bývalou školou – po předchozí domluvě s Ing. Štěpánkovou 

žádáme o výsadbu 2 ks šeříků na kmínku před budovu detašovaného pracoviště. 

Prosíme o nacenění a sdělení, zda bude hrazeno  z prostředků OMZ nebo KMČ,                      

zajistí I. Prosecká – úkol trvá            

                     



 

 

 - -  čistící rohože do vchodů v bývalé škole -  do 2.000,-  zajistí E. Vařeková   

 

 - -  nátěr hasičských překážek, které jsou volně k dispozici na hřišti +  oprava 

boudy na hřišti – nevyhovující okenice, dveře, cenová nabídka V. Stodůlka     

cena za materiál na nátěr a renovaci hasičských překážek – 5.263,-                   

práci provedou brigádně hasiči.  V souladu s bodem 5 jednacího řádu -  Pokud je 
člen KMČ na projednávané věci osobně zainteresován, tzn., jestliže se zřetelem 
k projednávané věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo 
má-li na věci jiný osobní zájem, je povinen tuto skutečnost ostatním členům 
komise a to nejpozději před tím, než je o předmětné věci hlasováno. Takové 
oznámení je vždy součástí zápisu z jednání – oznámili členům komise Stodůlka, 
Vařeková, Vilímec, že jsou členy SDH /hasiči/.                                                                                                                  

renovace boudy na hřišti - cena 12.282,-                                                                  

schválena nabídka jako celek  5  pro, 1 proti, 1 se zdržela  

                                                                                                                                   

- - síťka na stolní tenis – zajistil D. Vilímec,  1.589,--    

 

 - -  stůl pod pergolu před školou + 2 lavičky k prolézačce za školou – cenová 

nabídka p. Martínek 11.500,-  schváleno,  hlasování  7 pro   

                                                                                                                                       

- - nákup benzínu do sekačky na sečení „pod třešněmi“  1.300,-,                    

sečení hřiště 200,-  sečení nad rámec údržby MMOl                                       

schváleno, 6 pro, 1 proti 

 

Členové komise obdrželi tabulku s přehledem dosavadního čerpání financí                                 

                                                

 

estetizace                                                                                                                                                                   

úprava  pozemku za hřištěm – workoutové prvky namontovány, zbývá montáž 

houpačky,                                                                                                          

nutné dořešit dopadovou plochu pod workout a umístění informační tabule   

vyčištění studny a doplnění pumpou na pozemku za školou -  

práce provedou během září hasiči,  zajistí D. Vilímec 

 

Brigádně bude upraven pozemek pod workoutovým hřištěm -  zahrnutí hlínou a 

osev trávou, trávu zajistí v potřebném množství A. Koutková, úprava terénních 

nerovností.                                                                                                           

Bude upraven přístup na hřiště za školou snížením břehu – zajistí M. Pospíšil  

 

 



 

 

Opravy a údržba chodníků a cest  

autobusová zastávka – předláždění plochy, úprava lavičky, objednána další 

lavička 

předláždění chodníků – vjezdů – Nedbalova 7 a 18 

vyčištění rygolu a ořez živého plotu – Nedbalova 22 

úprava povrchu kolem nově restaurovaného kříže u kapličky 

dodláždění rygolu U parčíku 

 

 

 

Trvající požadavky 

- - Prověření  dopravní situace v ul. Třešňová – požadavek  o umístění doplňkové 

tabulky – chodci ve vozovce  - žádost předána – úkol trvá 

- - Při  vichřici byl vyvrácen sloup veřejného osvětlení ul. Br. Čapků, sloup 

opraven, zbývá vrátit ampliony veřejného rozhlasu  - zajišťuje f. Foukal – 

pojistná událost - úkol trvá 

 

- - Dětské hřiště  -  zakrytí pískoviště pevným krytem, nátěry laviček, odstranění 

vadného koše za školou – řeší odbor sportu  

 

- -   Doplnění odpadkových košů      

 

                                                                                                                                 

V září  oslaví životní jubileum Bozděchová Ludmila. Do dalších let přejeme  

hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.  

                                                                                                              

Termín příští schůze bude oznámen dodatečně.                                                                                                                          

Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby podávali své podněty. Mohou tak 

učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu  

 

Zapsala: Eva Vařeková    Kontrola zápisu: Václav Stodůlka 
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