
Zápis z jednání KM� Lošov 4/2007 ze dne 8.8.2007 
 
 
I.Zahájení. 
KM� Lošov svolala sch�zku ve 20hod dne 8.8.2007do kancelá�e Lošov. 
  
II.Prezence. 
P�ítomní:Miloš Eichler, Mgr.Ji�í Daniel, Ing.Petr Vykopal, Kamila Šišková, Ing.Stanislav Mader. 
Omluveni:Bed�ich Chlebek, Lud�k Lindner,Zden�k Sklená�. 
  
III.Bylo projednáno: 
1,Byl schválen zápis minulé sch�ze �.3/2007. 
2,Byl navržen název nov� vznikající ulice -KLU�E. 
Tento název je místopisný a vychází z pojmenování úbo�í kopce na n�mž je ulice situována. 
3,Komise žádá o vystavení objednávky hrazené z prost�edk� komise na: Montáž zrcadla 600x800mm 
na k�ižovatce ulic Koperníkova a Lenhartova. 
Zd�vodn�ní:K�ižovatka je nep�ehledná a toto je p�edm�tem stížností ob�an�. 
Cena :8500K� v�etn� DPH 
Dodavatel:fy SEKNE,s.r.o. 
               Hamerská 12,Olomouc-Holice,tel.585 311 867 
Za komisi za koordinaci a p�evzetí prací odpovídá Ing.Mader 
4,Komise žádá o vystavení objednávky hrazené z prost�edk� komise na: Dopln�ní ozna�ení ulice 
HLINÍK. 
Zd�vodn�ní:Jedná se o sm�rovku pravou z ulice Svolinského.Montáž bude provedena na stávající 
sloupek.Jedná se o náhradu sm�rovky která byla ukradena. 
cena:1200K� v�etn� DPH. 
Dodavatel:fy SEKNE,s.r.o. 
               Hamerská 12,Olomouc-Holice,tel.585 311 867 
Za komisi za koordinaci a p�evzetí prací odpovídá Ing.Mader 
5,Komise žádá o  vystavení objednávky hrazené z prost�edk� komise na akci: P�edlážd�ní chodníku 
podél ulice Svolinského od k�ižovatky s ulicí Zlaté Doly ke k�ižovatce s ulicí Hliník. 
Zd�vodn�ní:Podél hlavní pr�tahové ulice Svolinského je nutno v uvedeném úseku obnovit cca 26m 
chodníku pro p�ší. 
Cena :29800K� v�etn� DPH. 
Dodavatel:Kabelový servis,s.r.o., Lenhartova 16,78351 Olomouc-Lošov,I�O 60322268,DI� 
CZ60322268 
Za koordinaci a p�evzetí prací za komisi odpovídá:Mgr.Daniel 
6,Komise projednala zakoupení k�ovino�ezu který by byl využíván pracovníkem dislokovaného 
pracovišt� magistrátu m�sta v Lošov� ke kosení zahrady Dislokovaného pracovišt� a Klubu 
d�chodc�. 
Komise žádá o uhrazení ceny k�ovino�ezu  v hodnot� do 20000K� z p�id�lené položky 5169-nákup 
ostatních služeb. 
Za komisi za p�evzetí k�ovino�ezu odpovídá Zden�k Sklená�. 
  
IV.Program p�íští sch�ze: 
Na p�íští sch�zi bude �ešen stav prioritní investi�ní akce reg.�.1055/04Vybudování chodníku a 
autobusové zastávky na ulici Svolinského . Je nezbytné zjistit skute�ný stav této investi�ní akce, jejíž 
realizace byla p�islíbena v tomto roce. 
  
V.Sch�ze byla ukon�ena ve 21,30hod. 
P�íští sch�ze je 5.9.2007 ve 20hod v kancelá�i v Kulturním dom�. 
  
 
 
Zapsal:Ing.Mader 
 


