KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
Zápis z veřejného jednání ze dne 4. 6. 2019
v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 hod.
1. Přítomni:
Členové KMČ: Koutková Alena ml, Poláková Dagmar, Bc. Prosecká Irena,
Stodůlka Václav, Vařeková Eva, Vilímec Dušan ml., Roubalíková Jana,
Pospíšil Mojmír - omluven
Hosté: Chochola Josef st.
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Poláková
Schůze bude nahrávána pro potřeby komise
Koutková Alena pořizuje nahrávku pro soukromé účely
požadavek na Městskou policii
- upozornění na nevhodné parkování Nedbalova 2 – bude sledováno
- kontrola parkování kamionů na zastávce u kaple
Různé
Dětské hřiště – provedena kontrola hřiště a prověřeny možnosti dalších úprav –
přítomni – Vařeková, Koutková, Prosecká, Roubalíková, p. Koppová – TS,
Bc. Hala – MMOl.
Dohodnuto zakrytí pískoviště pevným krytem, nátěry laviček, odstranění
vadného koše za školou.
Z prostředků komise bude zakoupena síťka na stolní tenis – zajistí D. Vilímec,
velkou síť zapůjčí V. Stodůlka.
Nátěr betonových stolů – cenovou nabídku zajistí V. Stodůlka.
Komise schválila posunutí věšáku na prádlo – hlasováno 5 pro, 2 proti
Nalajnování hřiště – navrženo požádat tatínky, hasiče, A. Koutková zveřejní na
facebooku.

J. Roubalíková zjistí cenovou nabídku na vahadlovou houpačku, zašle členům
elektronicky
Stůl pod pergolu – objednávku zajistí D. Poláková.
Prověření dopravní situace v ul. Třešňová – požadavek o umístění doplňkové
tabulky – chodci ve vozovce - žádost předána – úkol trvá

Při vichřici byl vyvrácen sloup veřejného osvětlení ul. Br. Čapků, sloup opraven,
zbývá vrátit ampliony veřejného rozhlasu - zajišťuje f. Foukal – pojistná událost
úkol trvá

čerpání financí z rozpočtu komise
kácení máje, gulášový festival, dětský den – 5.000,další návrhy:
osazení pergoly před školou popínavými rostlinami– odhad 5.000,zajistí A. Koutková – úkol trvá
navržena výsadba stromů před bývalou školou – projednat na odboru zeleně
dosazení chybějících dřevin na území obce – zajistí I. Prosecká – úkol trvá
nákup žebříku (schůdků) – 3.740,- zajistil D. Vilímec
doplnění 2 ks laviček „pod třešně“ – cenová nabídka – 7.500,- Kč - zajistila
D. Poláková, cenová nabídka předána
čistící rohože do vchodů v bývalé škole - do 2.000,nátěr vchodu do školy, renovace velkého stolu v kanceláři – úkol trvá
estetizace
černá skládka „pod třešněmi“ požadavek na likvidaci změněn na zasypání hlínou
– řeší ing. Štěpánková podle pozměněného zadání,
úprava pozemku před Moravským gruntem na parkoviště a kontejnerové stání,
nutné zpracování studie – projekt zadán – ing. Tužín
– úklid pozemku za hřištěm – schválena částka 100.000,- na workoutové prvky,
prvky vybírá I. Prosecká, s nabídkami seznámí členy komise elektronicky

A. Koutková požadovala zjistit možnosti zavedení wifi v kanceláři kromě
veřejného internetu po dobu trvání jednání KMČ – připojení k vnitřní síti
detašovaného pracoviště není možné, byla seznámena s cenovou nabídkou
Doubrava net – odloženo na příští schůzi, A. Koutková zjistí jinou variantu
Dále A. Koutková požadovala prověření a využití provozu kamer na budově
školy – byla seznámena s vyjádřením p. Malíka, SNO
Požadavek Bc. Půrové na poskytnutí finančního příspěvku 3.000,- Kč na nákup
sportovních pomůcek.
hlasování 4 pro, 3 proti
J. Roubalíková prověří možnost školení Červeného kříže pro občany

V červnu oslaví životní jubileum Zdeněk Srovnal, Hermína Šenkyříková,
František Vilímec. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, elánu
a rodinné pohody.

Jednání bylo ukončeno v 21.00 hodin. Další schůze KMČ Topolany se bude
konat v úterý 2. 7. 2019 v 18.30 hodin. Jednání jsou veřejná a občané jsou
zváni, aby podávali své podněty. Mohou tak učinit i elektronicky na
kmc26@olomouc.eu

Zapsala: Eva Vařeková

Kontrola zápisu: Dagmar Poláková

