Komise m stské ásti Olomouc-Topolany
Zápis ze sch ze dne 4.9.2007
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, Šenky ík, Bc.P rová, Bc.Psota, Srovnalová,
Poláková,Va eková, Ing. Mohlerová
Nep ítomen: Vilímec
Hosté: p íslušníci M stské policie a Policie R
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na v domí informace o pln ní usnesení k termínu 7.8.2007
Odsouhlasena cenová nabídka na zhotovení m íže do vchodu kapli ky na návsi, firmy
Záme nictví Richard Jank , Trnkova ul., Olomouc-Nové Sady, objednávku zajistí Bc.Psota
P edložena faktura k proplacení zhotovení d ev ných prvk v budov bývalé školy, které
provedla firma: David Pocklan, Olomouc, p edložila Bc.P rová
Trvá plán na opravu boudy na h išti za bývalou školou, která bude sloužit jak pro pot ebu
komise KM , tak pro pot eby Sboru dobrovolných hasi v Topolanech, zajistí a cenovou
nabídku p edloží p.Vilímec

3. Program sch ze:
a) Odsouhlasen plán na realizaci investic zajiš ovaných prost ednictvím Statutárního M sta
Olomouce v území Topolany rozpo tu m sta Olomouce na rok
2008, p edloží na UMO p. Bedná
b) Odsouhlasena oprava (renovace) sochy Sv. Václava, p edpokládaný rozpo et zajistí a
p edloží p. Bedná
c) Odsouhlasena oprava st echy na kapli ce na návsi, p edpokládaný rozpo et zajistí
p. Bedná ová
d) Prohlídku sklepních prostor v budov bývalé školy a zajišt ní všech klí , provede
p. Va eková a p. Srovnalová
e) Otev ení dve í do sklepa z chodby v budov školy a vým na zámku, zajistí p.Bedná s p.
Vilímcem
f) P ednesen plán údržby na rok 2008- drobné údržbové akce do 50.000,- K
g) P íslušníci policie byli požádáni, aby namátkov provád li m ení rychlosti na p íjezdové
komunikaci od Olomouce do Topolan, kde je umíst na dopravní zna ka omezující rychlost
na 70 km.
h) 24.listopadu 2007 bude v Topolanech sb rová sobota, kontejner bude umíst n u
Hasi ské zbrojnice.

i) Od m síce zá í bylo op t zahájeno kondi ní cvi ení pro ženy, a to každé pond lí a st edu
od 19 hodin v budov bývalé školy, cvi ení je zdarma

4. Ukon ení sch ze:
P edseda ukon il sch zi ve 20.00 hodin, p íští ve ejná sch ze KM
2.10.2007 v 18.30 hodin, v budov bývalé školy v Topolanech.
Zápis zapsala Bc.Jana P rová

se bude konat dne

