Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 5.8.2008
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově bývalé školy
www.olomouc.eu/topolany
KMC26@mmol.cz
1.Prezentace:
Předseda Martin Bednář zahájil schůzi
Přítomni členové KMČ: Bc.Půrová, Vilímec, Vařeková, Bednářová, Spurná, Šenkyřík,
Poláková, Bc. Psota
Nepřítomna: Ing. Mohlerová,
Hosté: Bc. Kateřina Čermáková, pracovník UMO,
2. Kontrola usnesení:
Komise bere na vědomí informace o plnění usnesení k termínu 1.7.2008
3. Program schůze:
1. p. Psota informoval členy komise o finanční nabídce k vybudování oplocení před školou na
dětské hřiště, finanční nabídka do 80.000,- Kč, jednohlasně odsouhlaseno
2. p.Bednář předložil požadavek odboru investic na rok 2009, doplnit stávající požadavky za
rok 2008 o celoplošnou opravu vozovky po dokončení hlavního řádu kanalizace, požadavek
na vybudování bezdrátového rozhlasu v Topolanech, požadavek na vybudování dětského
hřiště před školou.
Změnit pořadí důležitosti, na první místo autobusovou zastávku v Neředíně, vybudování
dětského hřiště, atd.
3. p. Bednář navrhl hlasování vybudovat dětské hřiště před školou z finančních prostředků
komise KMČ, jednohlasně hlasování, bude řešeno po zjištění zůstatku finančních prostředků
za rok 2008
4. p.Poláková, přeložila požadavek občanů bří. Čapků, aby občané po venčení psů, uklízeli psí
exkrementy
5. p.Vařeková, předložila požadavek na vybudování autobusové čekárny na konečné zastávce
autobusu č. 26 v Neředíně, do požadavků na investice pro rok 2009
6. předložena cenová nabídka na vymalování kapličky sv. Floriána, cenová nabídka do
12.000,- Kč, jednohlasně odsouhlaseno
7. p. Vařeková přednesla do zápisu opravu střechy na kapličce sv.Floriána, přechod pro chodce
na ul. Bílkova, kde přecházejí děti, dále požadovala informaci, o kolik byl nárůst elektrické
energie za rok 2008 oproti roku 2007, vybudování samostatného vodoměru bytu manželů
Korchových v budově školy a pokosení zelených ploch v obci Topolany (písemnou žádost
zajistí pan Bednář).
8. odsouhlasen nový člen komise v Topolanech, pan Roman Koutek, bytem Nedbalova 20,
Olomouc - Topolany
9. p.Vařeková, požaduje, aby v komisy byla předkládána došlá a odeslaná pošta.

Zápis zapsala Bc.Půrová

