
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č.609 ze dne 3. června 2009 
 
Přítomni:  Miloš Eichler, Jiří Daniel, Stanislav Mader, , Miroslav Haupt, Kamila 
Šišková 
 
Omluveni:  Bedřich Chlebek 
 
Host: Martin Tichý, pracovník dislok. pracoviště MMOL 
 
Zahájení  
 
Komise svolala pravidelné jednání na 19:30 hod. do kanceláře KD Lošov 
 
Schválení zápisu z minulého jednání.  
 
Doplnění zápisu ze dne 6. 5. 2009   bod č.6– komise žádá o vystavení objednávky 
na částku 2.250,- Kč + 19% DPH na úhradu propagačních materiálů OK DESIGN, s. 
r. o. 
 
Zápis byl schválen v přečteném znění 
 
Projednané body  
 

1. Bylo projednáno, že zápisy bude provádět K. Šišková – schváleno s platností 
od 1. 6. 2009 

2. Rozdělení finančních prostředků na rok 2009 – odbor vnějších vztahů Mm 
Olomouce sdělil, že finanční prostředky pro rok 2009 jsou ve stejném rozsahu 
jako v roce 2008. 
Nákup materiálu …….. 2.200,- Kč 
Ostatní služby ………..     50.000,- Kč 
Opravy, udržování ……  100.000,- Kč 
Pohoštění …………….     800,- Kč 
 

3. V zápise z jednání komise ze dne 6. 5. 2009 bod 4  byla požadována částka 
53.000,- Kč na žlab pro zachycování povrchových vod před domem 
Svolinského 82. Komise žádá o snížení této částky  na 36.500,- Kč. Důvodem 
je změna dodavatele na Technické služby města, které , dle cenové nabídky  
– nabídka č. 1 – žlab s roštem litinovým- práci provedou za celkové náklady 
77.285,- Kč. 

4. Oprava a prohloubení příkopu podél chatoviště ul. Lenhartova - zakreslení 
keřů, náletů a porostů pro vykácení   - odpovídá M. Eichler 

5. Dle zápisu ze dne 6. 5. 2009 proběhla pochůzka podél lošovského potoka se 
zástupci Zemědělské vodohospodářské správy – tito vypracují odbornou 
zprávu  s nákladovou rozvahou ve věci vyčištění potoka. 

6. Ořezání polámaných větví stromů na ulici Zlaté doly u hřiště je nutno zajistit  
do 20. 6. 09, kdy se bude na hřišti pod polámanými stromy konat dětský den. 

7. Komise byla požádána o vyjádření k odprodeji části pozemku na spojnici ulic 
Zlaté Doly – Liškovská, parcela č. 224 – komise nedoporučila odprodej 



z důvodů složité dopravní situace – již 10 let komise žádá o opravu místní 
komunikace  spojující ulici Zlaté Doly a ulici Liškovskou . 

8. Dne 1. 6. 2009 proběhlo jednání na místě samém o umístění kontejneru na 
domovní odpad nově postavených domů ulice Kluče. Kontejner by měl být 
umístěn na lesním pozemku při ulici Koperníkova. Komise toto projednala a 
s návrhem nesouhlasí z důvodu ochrany životního prostředí a blízkosti lesa a 
obytných domů původní zástavby . Toto nesouhlasné vyjádření bude zasláno 
formou dopisu odboru majetkoprávnímu  a řediteli městských lesů– zodpovídá 
M. Eichler 

 
Schůze byla ukončena 21:15 hod 
 
Příští sch ůze se koná 1. července 2009 v 19:30 hod v kancelá ři KD Lošov 
 
Zapsala: K. Šišková 
 
                                           

 
 
  


