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                      KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26  TOPOLANY

______________________________________________________________

Zápis z veřejného jednání ze dne 7. 1. 2020

v kanceláři  detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.45 hod., komise     

je usnášeníschopná, schůzi zahájila a řídila předsedkyně Eva Vařeková

1. Přítomni:

Členové KMČ: Vařeková Eva, předsedkyně, Koutková Alena ml, Poláková 

Dagmar,  Pospíšil Mojmír, Bc. Prosecká Irena,  Roubalíková Jana, Stodůlka 

Václav,  Vilímec Dušan ml.

Hosté: p. Psota František

Městská policie – Michal Dvořák

Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu - Pospíšil

Schůze je nahrávána pro potřeby komise a  A. Koutkovou ml.

Program: požadavky na Městskou policii

                 kontrola zápisu z minulé schůze

                došlá a odeslaná pošta

                různé a diskuse

Požadavky na Městskou policii:

- - komise nemá  žádné požadavky, přítomný strážník p. Dvořák informoval o 

pravidelných kontrolách v obci – nebyly zjištěny  přestupky ani závady



Kontrola zápisu z minulé schůze:

  - -  Vlastníky pozemků vhodných k obnově polních cest a stávající nájemní  

smlouvy prověří  A. Koutková ml., I. Prosecká, J. Roubalíková, připraví návrh 

žádosti na magistrát. Materiál je v řešení. Úkol trvá, I. Prosecká bude informovat 

členy na příští schůzi.                                                                                                                                    

- - Byly ořezány topoly u potoka a vrba na hřišti, A. Koutkovou navrženo využití 

špalků z vrby k sezení u workoutu. Úklid zbylého dřeva zajistí Povodí Moravy, 

prověří E. Vařeková

- - přístup do emailu KMČ -  5 členů souhlasí, že  veškeré materiály týkající se 

komise, budou členům nadále přeposílány předsedkyní, bez přístupového hesla,  

doplnění zápisu - 3 členky s tímto nesouhlasí.   

Došlá pošta: 

- - Stanovy  a Jednací řád komisí, platnost od 9. 12. 2019,  členové komise byli 

s materiály seznámeni mailem 10. 12. 2019,                                                   

následně  mail 17. 12. 2019 s doplňujícími informacemi – k jednání 

s magistrátem je oprávněn  předseda, členové komise mohou jednat pouze na 

základě plné moci, kterou vystaví předseda

- - Finance na rok 2020 – mail přeposlán členům komise 3. 1. 2020 

     - estetizace -  300 tis. – parkoviště Nedbalova před Moravským gruntem –

schváleno - 8 pro, projekt je zpracováván, cena bude upřesněna

     - opravy a služby - 150 tis. - zadán  projekt na chodník Nedbalova  - realizace 

a případné další návrhy na čerpání financí budou projednány na příští schůzi

     - opravy a údržba chodníků   300 tis. – členové připraví návrhy na příští schůzi

  

Různé : 

- - bude probíhat revize katastru, dotčení občané budou osloveni písemně,  

pravděpodobně 27. 2. 2020 bude pracovnice Katastrálního úřadu přítomna 

osobně v kanceláři detašovaného pracoviště.  

- -  obnovit jednání se Správou nemovitostí ve věci opravy kanálu na hřišti

- -   hlína u workoutového hřiště bude uklizena v jarních měsících

- -  sečení trávy v sadu „pod třešněmi“ je fakturováno Hnutím duha – částka    

cca 30.000,- za rok, M. Pospíšil kritizuje kvalitu práce 

- -  A. Koutková požaduje vyúčtování za rok 2019

- -  dataprojektor byl uložen v kanceláři 



Požadavky na magistrát:

- -  p. Psota František znovu upozorňuje na nevyřízenou pojistnou událost –

zničený radar po havarii auta ve směru od Ústína

- -  nově je porouchaný radar ve směru od Olomouce, komise požaduje opravu

                                     

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                

                                   

Schůze  ukončena v 19,45 hod.                                                                                                                          

Termín příští schůze 4. 2.  2020 v 18,30 hod.                                                                                                                       

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

učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu

Zapsala: Eva Vařeková

Ověřil: Mojmír Pospíšil

mailto:kmc26@olomouc.eu



