
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 26
Topolany

Č. 5 / 2022 03. 05. 2022 / 18:30 hod.

I. PREZENCE

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

Hosté: strážník MP Michal Dvořák

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

Přehled požadavků z minulého zápisu

Udržba hřiště - Předáno

Starší požadavky
 

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

05 Projednávané záležitosti

05.1 došlá pošta

Stížnost ing. Pumprly MBA na rozkopávku na ul. U sv. Jana. Výkop byl nutný kvůli přeložce CETIN, souviselící s
plánovanou výstavbou chodníku, o kterou občané zde bydlící žádali. Výstavbu chodníku zajišťuje odbor investic.
Dále si ing. Pumprla MBA stěžuje na finanční podporu  SDH Topolany.

05.2 zeleň

Jednáním na odboru městské zeleně  byla pověřena A. Koutková. Komisi informovala, že dosud není nic
vyřízeno, podrobnějsí informace nepodala.  A. Koutková nesouhlasí se zápisem zasedání KMČ z minulého
měsíce.



05.3 nákup vařiče

D. Vilímec ml. seznámil komisi s výběrem vařiče, cena 2.600 Kč. 

05.4 chodníkovné

Na části vozovky bylo provedeno zalití spár ve vozovce, konečná částka bude upřesněna po dokončení práce.  

05.5 Chybějící poklop vodovodní šachty

8. 4. došlo při výměně písku v pískovišti na dětském hřišti před školou ke zničení poklopu šachty s uzávěrem
vody.  Misto bylo zajištěno, požadavek na opravu předán Technickým službám.

05.6 Oslavy 80 let založení SDH

Oslavy se budou konat v sobotu 4. června.  Součástí oslav bude dětský den. Schválen příspěvek 20.000,- Kč.
Hlasování pro 5, proti 2. / Vařeková, Vilímec, Stodůlka jsou členy SDH/. A. Koutková požadovala sdělit počet
návštěvníků, program, rozpočet na akci, počet členů SDH, počet dětí.  Příspěvek bude použit na hudební
produkci, pěnu, ceny do soutěží pro děti, úhrada kulturního programu....
 

05.7 Kastrování koček

A. Koutková požaduje příspěvek na  kastrování tří koček, hlasování 3 pro, 4 proti - neschváleno

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 ořez tůjí a keřů

Požadujeme ořez tůjí Nedbalova 22,  vykácení tůjí Nedbalova 16 a ořez keřů Nedbalova 5 /u autobusové
zastávky/

2 Sečení hřiště

Kritická situace se sečením trávy je na hřišti, které navštěvují jak místní děti, tak děti z Dětského centra. Rodiče
mají obavy z výskytu klíšťat, kvůli vysoké trávě nelze zvláště s malými dětmi hřiště využívat.  Požadujeme hřiště
sekat častěji než ostatní plochy v obci, podle aktuálního stavu po dohodě s KMČ. 

08 Obecné informace

Příští veřejná schůze se koná 14. 6. 2022 v 18,30 hod. v kanceláři detašovaného pracoviště v bývalé škole

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 5 / 2022

Datum schválení zápisu: 19. 05. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Eva Vařeková



Zapsal/a:
Eva Vařeková

Ověřil/a:
Dagmar Poláková


