Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 2.2.2010
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:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Spurná, Korchová, Bednářová, Koutek, Bc.Psota, Ing.
Mohlerová a Bc. Půrová
Hosté: Příslušník městské policie, Příslušníci policie ČR, p. Vařeková, MUDr. Loudová,
p. Frančák, MUDr. Frančáková Jana

Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 5.1 .2010
2.Pošta: Harmonogram sběrových sobot – jaro 2010
Sběrová sobota se v Topolanech uskuteční 29.května na ulici Bílkova (u hasičské
zbrojnice)
3. Program schůze:
-

-

-

p. Bednář informoval členy komise, že na Mm Olomouc, Hynaisova 10 a Dolní
náměstí 1, jsou umístěny nádoby na použité kompaktní zářivky a výbojky.
(viz. leták ve vývěsce)
p. Vařeková informovala členy komise, že členové SDH Topolany mají zájem o drobné
nárazové práce dle potřeb obce (nutno předem projednat a schválit na odboru vnitřních
věcí a informací mmol)
p. Vařeková se dotazovala jak je zajištěno v roce 2010 čištění potoka – odpověděl p.
Bednář
p. MUDr. Loudová se dotazovala na rozsah požadavků investic na rok 2010 odpověděl
p. Bednář
s ohledem účasti Ing. Hoppa z odboru dopravy MMOL na březnovém jednání, kmč
odsouhlasila mimořádnou změnu začátku jednání příští schůze na 17.00 hodin,

Informujeme občany, že výše poplatku za komunální odpad za osobu s trvalým pobytem
v Olomouci činí 492,- Kč, poplatníci narození od 1. 1. 1995 do 31. 12 2009 – platí poplatek
ve výši 246 Kč. Poplatek je možno uhradit na detašovaném pracovišti MMOL Topolany
Nedbalova 8, každé pondělí ve 13.30 – 16.00 hodin. Termín pro úhradu poplatku je
31.5.2010.
Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které není nutno oznamovat ani dokládat:
• poplatníci narození v roce 1930 a starší
• poplatníci narození v roce 2010

Přivítáme všechny připomínky, dotazy a náměty občanů.
Příští veřejné jednání kmč se koná v úterý 2. března 2010 v 17.00 hodin.

Zápis zapsala Bc. Půrová, tajemník kmč
Správnost ověřil p. Bednář, předseda kmč

