___________________________________________________________________________________

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26 TOPOLANY
______________________________________________________________
Zápis z veřejného jednání ze dne 2. 10. 2019

v kanceláři detašovaného pracoviště MMOl Topolany od 18.30 hod., komise
je usnášeníschopná
1. Přítomni:
Členové KMČ: Koutková Alena ml, Poláková Dagmar, Bc. Prosecká Irena,
Vařeková Eva, Vilímec Dušan ml., Roubalíková Jana, Stodůlka Václav
Pospíšil Mojmír
Host – Bc. Jana Půrová
Garant komise JUDr. Martin Major
Městská policie – Michal Dvořák
Zapisovatel – Vařeková, ověřovatel zápisu Bc. Prosecká
Schůze nahrávána pro potřeby komise a A. Koutková ml.
Projednáno s Městskou policii
- - Nevhodně zaparkovaná auta před Gruntem brání často průjezdu autobusů
MHD, bude nutné řešit, např. vymezením vozovky plnou čárou – možnosti
budou prověřeny – jednat s Dopravním podnikem – zajistí Vařeková
- - průjezd kamionů ul. Bílkova – dopravní policie byla požádána o častější
kontroly, řešit s ing. Černým, požádat ve spolupráci s Obecním úřadem
v Hněvotíně o umístění značky zakazující průjezd kamionů
- - Bude prověřena možnost umístění radaru MP na vozovce ve směru od Ústína
- - Předsedkyně prověří využitelnost radaru v komisích, které ho používají
- - Dohodnuta kontrola při sběrové sobotě

Různé :
- - Posunutí věšáku na prádlo na hřišti za školou – úkol trvá,
zajistí J. Roubalíková
- - školení Červeného kříže pro občany - termín neděle 20 . října, zajišťuje
J. Roubalíková, schváleno jednohlasně 500,- Kč na občerstvení přednášejícím
- - Obnoveno připojení k wi-fi, schváleno používání pro všechny, heslo
abecedaABC
- - Vlastníky pozemků vhodných k obnově polních cest a stávající nájemní
smlouvy prověří A. Koutková ml., I. Prosecká, J. Roubalíková, připraví návrh
žádosti na magistrát. Materiál je v řešení. Úkol trvá.
- - Osazení pergoly – A. Koutková ml. přenechává úkol někomu jinému.
- - Vysazení keřů před školou – nabídku zpracovává a připravuje ocenění odbor
zeleně, ing. Štěpánková podá informace, financování z prostředků komise –
zajišťuje I. Prosecká
- - Schváleno obnovit zvonění na kapli v 18,00 hod. Zajistí D. Vilímec
- - Cyklostezka Topolany – Hněvotín – nevyřešené majetkoprávní vztahy, není
k dispozici volný pozemek, JUDr. Major nabídl součinnost
- - Požadavek na dokončení chodníku za hospodou, ul. U parčíku, p. č. 102/3 –
nutný projekt, odloženo na r. 2020 podle finančních možností
- - Nově umístěná dřevěná lavička u autobusové zastávky hrazena z prostředků
odboru dopravy
- - ul. Třešňová - doplněna značka Chodci ve vozovce
- - koš u informační tabule u kaple není zařazen v plánu vyvážení, hromadí
se zde odpadky, pravděpodobně od parkujících kamionů, bude řešeno
s Mgr. Swaczynou
čerpání financí z rozpočtu komise
- - čistící rohože do vchodů v bývalé škole – zakoupeny 4 ks, cena 2. 301,- Kč
- - nákup benzínu do sekačky na sečení „pod třešněmi“ 1.300,-, Kč sečení hřiště
200,- sečení nad rámec údržby MMOl - - předány účty na 688,- Kč
- - zakoupeno travní semeno – A Koutková provedla výsev pod workoutem,
u kapličky a autobusové zastávky – 398,- Kč a luxol na nátěr laviček a stolu pod
třešněmi – 169,-- Kč
- - šrouby na seřízení sloupů na hřišti - 375,- Kč
- - příspěvek Topolanské herničce – 2.000,- Kč, schváleno jednohlasně / hernička
již obdržela při začátku činnosti příspěvek 3.906,- Kč/

- - oslavy 28.října – budou zakoupeny lampiony – 2.000,- Kč, květiny 1.000,Kč, svíčky 200,- Kč, schváleno jednohlasně, lampionový průvod projedná
J. Roubalíková s vedoucí Mladých hasičů, bude zveřejněno ve vývěskách.
Členové komise obdrželi tabulku s přehledem dosavadního čerpání financí
Estetizace a úpravy hřiště
- - úprava pozemku za hřištěm – plocha pod workoutovým prvkem bude
vysypána mulčovací kůrou, bude hrazeno z prostředků komise - zajistí a dodá
cenovou nabídku V. Stodůlka
Informační tabule a provozní řád k workoutovému prvku – cenová nabídka
11.374,- Kč, hlasování - pro Koutková, Prosecká, Roubalíková, proti 5, zamítnuto
V. Stodůlka připraví cenovou nabídku na lavičky k workoutu
vyčištění studny a doplnění pumpou na pozemku za školou – studna vyčištěna,
zbývá osazení novou pumpou - zajistí D. Vilímec
Bude upraven přístup na hřiště za školou snížením břehu – zajistí M. Pospíšil
Opravy a údržba chodníků a cest
Provedena oprava komunikace u autobusové zastávky a Nedbalova 14
Trvající požadavky
- - Při vichřici byl vyvrácen sloup veřejného osvětlení ul. Br. Čapků, sloup
opraven, zbývá vrátit ampliony veřejného rozhlasu - zajišťuje f. Foukal –
pojistná událost - úkol trvá
- - Dětské hřiště - zakrytí pískoviště pevným krytem, nátěry laviček, odstranění
vadného koše za školou – řeší odbor sportu
- - Doplnění odpadkových košů – řeší odbor městské zeleně a odpadového
hospodářství
V říjnu oslaví životní jubileum paní Psotová Libuše. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Termín příští schůze 5. 11. 2019 v 18,30 hod.
Jednání jsou veřejná a občané jsou zváni, aby podávali své podněty. Mohou tak
učinit i elektronicky na kmc26@olomouc.eu
Zapsala: Eva Vařeková

