
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 4 / 2022 05. 04. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Eva Vařeková, Dagmar Poláková, Alena Koutková ml., Václav Stodůlka, Dušan Vilímec ml.,
Jana Roubalíková, Mojmír Pospíšil, Bc. Irena Prosecká

Hosté: Michal Dvořák, strážník MP, Roman Koutek

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Nebyly vzneseny žádné požadavky k Městské policii

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Starší požadavky

 
Zápis č. 62/2021 ze dne 07. 12. 2021: kanalizace - Předáno
 

05 Projednávané záležitosti

05.1 Chodník u sv. Jana

Oznámení o přeložce vedení CETIN - členům komise byla informace předána elektronicky 

05.2 Zeleň

Byla vystavena plná moc pro A. Koutkovou k jednání na odboru městské zeleně s podmínkou, že bude o
jednání informovat komisi. I. Prosecká odmítla prověřit rozsah práce "pod třešněmi", podle jejího vyjádření zde
nebude Hnutí Duha v letošním roce provádět žádné práce
 

05.3 nákup vařiče

Navržen nákup vařiče do bývalé školy, výběrem vařiče pověřen D. Vilímec. 



05.4 Doplnění zápisu z minulé schůze

Příspěvek na kastrování koček - doplnění minulého zápisu   - zveřejnění nesouhlasného  stanoviska odboru
životního prostředí z 29. 10. 2020, -  Odbor spolupracuje se společností Vetmedical s.r.o. Olomouc, (dále jen
Vetmedical) v oblasti péče o toulavé, bezprizorní kočky. Jde o objednávky služeb u Vetmedicalu, což je
registrovaná společnost provozovaná veterinárními lékaři, předání a převzetí probíhá ve spolupráci se strážníky
MPO. Kolegyně Příkazská vede i tuto agendu velmi pečlivě. Respektuji kompetence KMČ, ale toulavé kočky
nejsou předmětem vaší činnosti a OŽP nepověřil žádného člena KMČ Topolany prováděním odchytu atd. Stejně
tak neproběhlo žádné jednání se zástupci KMČ na půdě magistrátu ve věci stanovení bližších podmínek
provádění kastrací koček na území města. Prosím respektujte námi nastavený systém. ing. Loyka. 

05.5 Zábradlí u potoka

 

3. proběhlo místní šetření předsedkyně komise a Povodí Moravy - proti zhotovení zábradlí nejsou  námitky,
pouze je požadavek, aby bylo demontovatelné. Následně zajištěna firma, která dodala cenovou nabídku s
dvěma variantami. Shválena varianta žárový zinek 148.680,- Kč. Pro 9, proti 0 - schváleno. Staré zábradlí
odstraní hasiči - cena 10.000. Pro 5, proti 0, zdrželi se 3 / Pospíšil, Stodůlka, Vilímec, Vařeková jsou členy SDH/

05.6 Ukliďme Česko

Úklid proběhl v menším rozsahu jako v minulých letech. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili i občanům,
kteří uklízejí před svými nemovitostmi průběžně po celý rok. 

05.7 Velikonoční výzdoba a výstava v klubu seniorů

Před bývalou školou byla provedena Klubem seniorů a DC90 velikonoční výzdoba. V Klubu seniorů je
připravena na neděli 10. dubna velikonoční výstava výrobků seniorek. Děkujeme všem, kteří se do této akce
zapojili.

05.8 Chodníkovné

D. Vilímec ml. jednal s p. Šulcem o způsobu zalévání spár ve vozovce, dohodnuta jeho přítomnost při zahájení
práce. 

05.9 zapůjčení laviček

R. Koutek si zapůjčí lavičky a stoly ve dnech 21. - 24. 4. 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Udržba hřiště

požadujeme opravu lavičky u prolézačky na hřišti za bývalou školou, nátěry všech laviček před bývalou školou i
na hřišti za školou,  opravu plotu a ořez keřů, prorůstajících plotem

08 Obecné informace

Příští veřejná schůze se koná 3. května 2022 v 18,30 hod. v kanceláři detašovaného pracoviště v bývalé škole. 



III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 4 / 2022

Datum schválení zápisu: 20. 04. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková

Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Mojmír Pospíšil


