
         Komise městské části Olomouc-Topolany 
Zápis ze schůze dne 4.8.2009 
Pravidelná schůze KMČ  Olomouc-Topolany, v 18.30 hodin v budově detašovaného 
pracoviště MM Ol. Topolany 
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu 
 
1. Prezentace: 
Předseda Martin Bednář zahájil schůzi  
Přítomni členové KMČ:   Bednář, Spurná, Vilímec, Bc.Psota, Korchová, Bednářová, 
Poláková, Ing. Mohlerová a Bc.Půrová   
Nepřítomen: Šenkyřík a Koutek    
Hosté: Příslušníci městské policie,  Ing. Vyroubal, p. Koppová, A. Koutková, Vařeková 
 
2.Pošta:  
p. Bednář seznámil přítomné s došlou poštou: 
 
- Vyjádření KMČ Olomouc – Topolany k návrhům výstavby dětského hřiště 
- Sdělení p. Barošové, jakým způsobem bude prováděna výměna chodníků v Olomouci – 

Topolanech 
- Žádost o sdělení stanoviska k pronájmu majetku statutárního města Olomouce,  orná 

půda o výměře 3 737m v k.ú. Topolany u Olomouce, parc.č.211/7, za účelem 
provozování zemědělské činnosti-rostlinné výroby, žádá p.R.Koutek. Jednohlasně 
odsouhlaseno, písemné stanovisko zajistí Bc.Jana Půrová 

- Harmonogram sběrových sobot - Topolany, 21.listopadu 2009 
- Kolaudační rozhodnutí veřejnou vyhláškou, č.j.:SmOl/ŽP/55/6985/2009/Poš, datum: 

27.7.2009 
 
3. Různé: 
 
- p..Koppová informovala členy komise o průběhu jednání na Správě nemovitostí Olomouc 

a.s., ohledně spotřeby elektrické energie. Jednohlasně byla odsouhlasena úhrada 
nedoplatku za spotřebu el.energie ve výši cca 40.000,- Kč 

- Jednohlasně byla odsouhlasena částka vy výši 3.500,- Kč  na novou výsadbu – opravu 
živého plotu kolem kaple, výsadba bude prováděna svépomocí. 

- Jednohlasně byla odsouhlasena předběžná částka ve výši  50.000,- Kč na opravu 
stávajícího plotu a branky a na výrobu nové brány při vstupu na hřiště, zajistí Ing. 
Mohlerová 

- Předseda komise předložil návrh rozpočtu na rok 2010-písemnou formu zajistí p. Bednář 
- Jednohlasně byla odsouhlasena předběžná částka 25.000,- Kč na „předělání“ plynoměrů 

před budovou školy, zajistí. Bc.Psota 
- p.Vilímec zajistí zasypání jámy, směrem na Hněvotín 
- Jednohlasně byla odsouhlasena částka 4.000,- Kč na nákup víceúčelového stanu, zajistí 

p.Bednář 
 
 
   Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.                                                           
 

Příští veřejné jednání kmč Olomouc Topolany se bude konat dne :                                      
 

1. září 2009 od 18.30 hodin. 
 
 
Zápis zapsala Bc.Půrová                                         Správnost ověřil Bednář, předseda KMČ 


