Komise městské části Olomouc-Topolany
Zápis ze schůze dne 30.11.2010
Pravidelná schůze KMČ Olomouc-Topolany, konaná v 18.30 hodin v budově
detašovaného pracoviště MM Ol. Topolany
www.olomouc.eu/topolany, KMC26@olomouc.eu
Hosté: příslušník Městské policie, MUDr.Loudová, E. Vařeková, Mgr. Jadrníček
Mgr. Havran.
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bednář, Bednářová, Spurná, Korchová, Bc. Psota, Poláková, Ing.
Mohlerová, D. Vilímec a Půrová.
Omluveni: R.Koutek
Členové komise odsouhlasili zápis ze dne 2.11.2010
Předseda komise p. Martin Bednář informoval členy KMČ, že:
Dne 22.11.2010 proběhl vstupní výrobní výbor akce: „Dopravně územní studie Olomouc –
Topolany“.
Došlá pošta:
- Dopis ze dne 11.11.2010 PhDr.S.Kovářové, ve kterém sděluje, že žádost týkající se
archiválií padlých občanů Topolan, předala řediteli okresního archívu dr. Kaňákovi
-

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce, část.
parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 27m v k.ú. Topolany u Olomouce. Manželé
Jadrníčkovi žádají o odprodej předmětného pozemku za účelem majetkoprávního
narovnání – úprava hranice pozemku. Výsledek hlasování: 5 členů komise žádost
odsouhlasili, 4 se zdrželi hlasování
Sdělení stanoviska pro UMO Olomouc zajistí Půrová

-

Žádost o sdělení stanoviska k prodeji majetku statutárního města Olomouce, část.
parc. č. 191 ostat. pl. o výměře 117m v k.ú. Topolany u Olomouce. Manželé Béňovi
žádají o pronájem, případně o odprodej pozemku za účelem vybudování parkovacích
míst pro autodopravu, kterou provozuje žadatel jako podnikající fyzická osoba.
Výsledek hlasování: žádost byla jednohlasně přítomnými členy komise zamítnuta
Sdělení stanoviska pro UMO Olomouc zajistí Půrová

-

Kopie žádosti náměstka primátora Mgr. S.Ščudlíka ze dne 4.11.2010, ve kterém žádá
Zemědělskou vodohospodářskou správu, oblast povodí Moravy a Dyje o okamžité
řešení kritické situace v městské části Topolany- vyčištění potoka Stouska ( na potoku
došlo v letošním k řadě povodňových situací, jejichž důsledkem byly škody na
majetku občanů)

-

Žádost V.Gryce, vedoucího autobusového provozu DPMO, a.s. o opravu plotu na
točně autobusů v Topolanech. Bude projednáno s majitelem pozemku.

Různé:
- Žádost p. Mgr. Havrana ve věci příspěvku na úhradu nedoplatku za el. energii ve výši
17.500,- Kč. Žádost zdůvodnil v minulosti přislíbeným odpuštěním nájemného a
neprůhledným rozdělením částky za el. energii mezi uživateli prostor v budově
MMOl. Tuto žádost kmč jednohlasně odsouhlasila. Na odb. VVI zajistí Bednář.
- K žádosti o reklamaci chodníků na ul. Nedbalova p. Loudové se předseda komise
Martin Bednář vyjádřil, že osobně chodníky prošel a nikde nenašel závady.
- Členové komise žádají o opětovné prověření elektroměrů, popř. spotřeby el. energie
v budově MMOl, s Mgr. Puhačem projedná p. Bednář
- Žádost členů kmč o zakoupení nových záclon do místnosti detašovaného pracoviště
MMOl. Zajistí Bednář.
- Členové komise, na základě stížností občanů požadují opravu pouličního rozhlasu ( na
několika místech obce není slyšet). Žádost na UMO zajistí Půrová.
- Na návrh p. Polákové kmč odsouhlasila částku na ve výši 800,-Kč na občerstvení dětí
(OS Topolínka).
Přivítáme všechny připomínky a náměty občanů a žádáme, aby tyto podali
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty
Příští veřejné jednání KMČ se koná v úterý 4.ledna 2011 v 18.30 hodin.
Zapsala Bc. Půrová
Ověřil a upravil p. Bednář, předseda KMČ

