
                                      Komise městské části Lošov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zápis z jednání KMČ Lošov č 3/19 z 6.3.2019 

komiselosov@email.cz 

 

Přítomni: Jan Preč,  Anna Herinková, Jan Havlík, Miroslav Charouz, Tomáš Konečný, 

Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil, Petr Rait, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný   

 

Zahájení: 

 

Komise zahájila řádné jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 

Komise žádá: 

 

- Občany, aby neparkovali svá auta na chodnících a tím omezovali chůzi po chodnících 

zejména pro občany s pohybovými problémy, ale i pro projíždění s kočárky   

- Odbor dopravy o doplnění nočního spoje s odjezdem okolo 01,00 hod z Olomouce, 

pro obsluhu zastávek linek č. 11, 31 

- Komise žádá o povolení zřízení nájezdu na víceúčelovou plochu parcela č. 14/02 

v majetku MOl. 

- O vystavení objednávky na tisk Lošovské ročenky. Počet kusů 280, cena 16 093 Kč vč. 

DPH. Dodavetel: OK DESIN, s.r.o., Holická 47, Olomouc, 772 00. IČ 74973900. DIČ 

CZ 47973901 

- Na základě cenové nabídky požaduje komise vystavení objednávky na TS Olomouc na 

opravy: č.1 pokračování opravy ul. Koperníkova v rozsahu fin. nákladů 300tis. Kč.   

-                    Práce zahájit po dokončení inv. akce Zlaté Doly 

-               č.2 oprava živičného povrchu na ul. K Mlýnku 55 678 Kč. 

-               č.6 oprava chodníku na ul. Svolinského, živičný povrch 21 090 Kć 

-               č.5 oprava vpusti na ul. Kovářská 14 520 Kč 

- Při naceňování požadavků na opravy bylo sděleno, že oprava schodů na ul. 

Lenhartova má komise požadovat z akce „estetizace“. Žádáme o zařazení do 

dřívějšího seznamu požadavků na estetizaci. Cenová nabídka 93 918 Kč od firmy AH 

MORAVA stavební společnost s.r.o. IČ 28587499. 

- Odb. správy majetku o opravu dlažby před detašovaným pracovištěm magistrátu 

uvnitř areálu.       

 

Komise oznamuje: 

 

- Byla zahájena, po zimní přestávce, rekonstrukce ulice Zlaté Doly s termínem 

dokončení 2.5.2019. Vzhledem ke krátkému termínu dokončení komise požaduje 

předložení časového harmonogramu prací 

- Pověřila Antonína Kopečného a Miroslava Kuchválka, v souladu s naplněním 

programového prohlášení Rady Města Olomouce a to bodu „ podpora a rozšíření 

nabídky bytů s pečovatelskou službou“, jednáním s příslušnými zástupci samosprávy o 

výstavbu domu s byty s pečovatelskou službou v Lošově. 

- Komise obdržela cenovou nabídku na osazení a následnou pětiletou péči na výsadbu 

zeleně kolem pomníku padlých – 116 942Kč. Vzhledem k vysoké ceně požaduje 

komise zredukovat počet pokryvných růží na 64 ks, což odpovídá ceně 63 393Kč vč. 

DPH. 

- 22.3. proběhne jednání o investicích v Lošově s náměstkem Majorem. 

mailto:komiselosov@email.cz


   

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 3. dubna 19 hod v KD. 

 

Zapsal: Antonín Kopečný 


