KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI 26 OLOMOUC

–

TOPOLANY

Zápis z veřejné schůze konané dne 7.2.2017
KMČ Olomouc - Topolany, konané v 18 hodin v budově detašovaného pracoviště
MM Ol. Topolany, www.olomouc.eu/topolany KMC26@olomouc.eu
1. Prezentace:
Přítomní členové KMČ: Půrová Jana, Korchová Regina, Barbora Koppová a Martin Chochola
Hosté: Ing. Dvořák, p. Sklenář, p, Chochola Josef, p.Vilímec Dušan ml., p. Koutek Roman,
pí. Vařeková Eva, Michal Dvořák
Schůze byla zahájena v 18.00 hodin, paní Koppová pořídila zvukový záznam z jednání KMČ
v Topolanech.
Upozornění: zvukový záznam z jednání může přítomný občan pořizovat po oznámení tohoto
záměru přítomným členům KMČ, pořizovatel záznamu je přitom povinen respektovat práva
na ochranu osobnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a při zpracování osobních
údajů postupovat v souladu s ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů.
2. Členové KMČ jednohlasně odsouhlasili zápis ze 3.1.2017
3. Požadavky na MM Olomouc:
Sdělení ing. Lunáčka z OKR, MM Olomouc k jednotlivým požadavkům KMČ - požadavek
na umístění přechodů na ulici Bílkova a umístění v Topolanech na křižovatce směrové tabule
Olomouc - bude řešeno na výrobním výboru na odboru investic MM Olomouc / 68 - úkol
trvá, KMČ nemá k dispozici výsledek z jednání
MM Olomouc, ing. Luňáček - sdělení ve věci označení stávající komunikace jako cyklotrasacyklostezka, postoupeno p. Holému, MM Olomouc / 71 - úkol trvá, KMČ nemá k dispozici
výsledek žádosti
MM Olomouce ve věci odstranění uzemnění pod opraveným mostem na ulici Nedbalova,
zasláno foto - trvá, KMČ nemá k dispozici výsledek žádosti
4. Doručená pošta:
1) Sdělení pana Louna (ssok), ve věci chybějících směrových sloupků na silnici II/448 budou doplněny v případě výrazného oteplení / 2
2) Sdělení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne : 16.2.2017 od 7.30 - 13.00 hod pí. Korchová dá do všech vývěsek/ 3
3) MM Olomouc, pí. Horňáková a pí. Hejdová - členové KMČ si mohou vyzvednout
potvrzení o zdanitelných příjmech na mzdové účtárně MMOl-budova Namiro, Palackého 14,
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4) Pokyny pro předsedy KMČ na rok 2017:
Prostředky vyčleněné pro použití KMČ 130.000,- Kč
Prostředky pro opravu chodníků, kanálů a vpustí 300.000,- Kč / 5
4. Odeslaná pošta:
1) Žádost o doplnění chybějících patníků na komunikaci II/448 (ssok) / 3 p. Půrová
5. Různé – diskuze:
 p. Koppová vyřídí na odboru životního prostředí (MM Olomouc) nutnost ořezu keřů
na ulici U Parčíku a kontrolu topolů u hřiště za DP v Topolanech
 p. Martin Chochola provede kontrolu v Topolanech případných oprav kanálů, vpustí
apd. termín do 12.2.2017 - písemně předá pí. Půrové
 Plán činností a čerpání finančních prostředků na rok 2017:
90.000,- Kč pamětní deska a informační tabule občanům Topolan-vojákům, kteří odešli v
roce 1939 bojovat do Anglie ( umístění na parčíku v ulici U Parčíku )
20.000,- Kč obnova "Třešní" - posezení ( 2 lavice, stůl, odpadkový koš), popř. osivo na
obnovenou polní cestu nebo doplnění stromků a keřů
18.000,- Kč prostředky na " Ohňostroj 1.1.2018"
2.000,- Kč prostředky na kancelářské potřeby ( náplně do tiskárny)
 Ing. Dvořák, starosta obce Hněvotín informoval přítomné, že se obec bude finančně
podílet, při oslavách na umístění pamětní desky občanů Topolan-vojákům, kteří
odešli v roce 1939 bojovat do Anglie. Další jednání bude probíhat na MM Olomouc
 Ve vývěskách je vyvěšen harmonogram svozu papíru a plastu v roce 2017 v
Topolanech15.2.2017 budou vyváženy plasty 1.3.2017 bude vyvážen papír
Další schůze KMČ v Topolanech se bude konat 1.3.2017 (ve středu) v 18 hodin
Pošta se přebírá na KMC26@olomouc.eu, popř. poštu či požadavek předejte nebo sdělte
členům komise.
Obsahovou správnost zápisu - zapsala: Jana Půrová, předsedkyně KMČ Topolany
Členka KMČ: Regina Korchová
Dne: 8.2.2017
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