KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z mimořádné neveřejné schůze konané dne 7.8.2013
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 18.30 hodin v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomni členové KMČ: Bc. Půrová Jana, D. Vilímec, Ing. Mohlerová Marie, Chochola
Martin, Sláma Petr, Mgr.Karel Ryjáček, Mgr. Petr Jadrníček,
Omluveni: Korchová Regina, Bc. Psota Jan

2. Kontrola plnění úkolů:
Byl odsouhlasen zápis ze dne 27.6.2013
3. Doručená pošta:
a) SMOL/Maj/22/2443/2013/To ze dne 25.6.2013 – žádost o sdělení stanoviska k prodeji
majetku statutárního města Olomouce, část. parc. č. 110/3 ost. plocha o výměře 270m
v k.ú. Topolany u Olomouce – členové komise jednohlasně nesouhlasí s odprodejem
pozemku / 34 – odpověď a zdůvodnění zajistí p. Půrová
b) p. Sláma předal zápis z jednání ve věci opravy místních komunikací ( ul. Bílkova a
ul. Nedbalova) / 35
c) Předávací protokol – zhotovení díla – TS , a.s. Olomouc - opravy chodníků ul. U
Parčíku, osazení zábran ( 3 ks), osazení obrubníků a opravy vpusti ( před domem p.
Studeného), zpevnění plochy za DP v Topolanech / 36
d) Dotaz p. Ivo Klapila na možnost „rozvoje – vybudování vodovodního řádu“ na ul. U
Sv. Jana / 37 pana Klapila kontaktovala pí. Půrová, která mu objasnila jakým
způsobem lze žádat o výstavbu vodovodního řádu ( přes odbor investic) pan Klapil
nežádá písemnou odpověď
e) Sdělení p. Koppové (TS, a.s. Olomouc) ohledně ořezu a zmenšení koruny vzrostlého
javoru u domu Bílkova 9 – bude provedeno v zimních měsících 2013/2014 a část
pozemků parc.č.176/1 a 208 v k.ú. Topolany (Bilkova ulice) bude od druhé seče 2013
zařazeno do pravidelné údržby (seče) / 38
f) TS, a.s. Olomouc – plán prací na 8/2013 / 39
g) p. Vilímec předal zápis o odevzdání a převzetí díla – Stouska a Křelovský potok / 40
h) p. Vilímec předal kopii žádosti SDH v Topolanech o bezplatný pronájem části
pozemku za budovou DP v Topolanech za účelem vybudování-stavby víceúčelového
dřevěného přístřešku / 41 – schváleno a odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ
i) p. Vilímec předal cenovou nabídku na odvodnění studny ul. U Parčíku – Kč 3.800,- /
42 - schváleno a odsouhlaseno všemi přítomnými členy KMČ
j) p. Kuba předal pí. Půrové fakturu, datum vystavení 7.8.2013 na „ohňostrojovou
sestavu“ , celkem k úhradě 9.680,- Kč / 43
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Různé – diskuze:
Proběhla diskuze ohledně sečení ploch, které jsou v majetku MMOl. v Topolanech, kopii
mapy ploch na sečení zajistí p.Půrová
Ostatní body budou projednány na veřejné schůzi dne 29.8.2013
• Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.

Příští veřejné jednání KMČ se koná 29.8.2013 (čtvrtek) v 18.30 hodin
Zapsala: Bc. Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
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