Zápis z jednání KM Lošov 4/08 ze dne 7.5.2008
I.Jednání bylo zahájeno ve 20 hodin.
II.P ítomní:Miloš Eichler, Bed ich Chlebek, Kamila Šišková, Petr Vykopal, Lud k Lindner, Stanislav
Mader, Miroslav Haupt.
III.Kontrola zápisu z 2.4.2008 .3/08.
1,Komise neobdržela žádnou informaci k reklamaci chodníku podle bodu 3.zápisu.
2,Komise neobdržela žádnou informaci k požadavku zápisu bod 4.-ukon ení povolených rozkopávek
na konci ulice Koperníkova.
Záv r kontroly zápisu:
Komise požaduje poskytnutí informací k bod m zápisu typu: Požadavek komise..VŽDY do konce
m síce v n mž byl zápis ze sch ze po ízen! Toto není provád no a komise o odezv na požadavky
nic neví!
III.Požadavky komise:
1,Komise žádá o ukon ení vým ny informa ních sk ín k a p edání nových komisi.
2,Komise žádá o informaci o stavb vjezdu na ulici Svolinského z parcely .417 v zatá ce u kone né
stanice aut.linky .11.
O tomto stavebním zám ru nebyla komise informována!
Dle názoru komise nov z izovaný vjezd do ulice Svolinského z této parcely je vysoce nebezpe ný ,je
situován na velmi nep ehledném míst .
3,Komise žádá o opravu vyvrácených obrubník na ulici K Mlýnku. Popelá i TS Olomouc najetím na
obrubníky je vyvrátili. Oprava je nutná!
4,Komise žádá o opravu sch dk z ulice Liškovská do ulice Koperníkova. Tato oprava je nutná, stav
je havarijní. v minulosti byla již TS (panem Zívalou) p islíbena p edsedovi komise, dosud není
provedena.
V. erpání fin.prost edk komise .
Komise navrhuje provedení oprav z p id lených prost edk
z položky 5171Opravy,udržování:
1,Oprava kanálové šachty na ulici Koperníkova p ed domem .26.
Zd vodn ní:Poklop je propadlý cca 8cm ,je ve vozovce uli ky,nebezpe ný stav!
Cena:9000K v etn DPH.
Dodavatel:Kabelový servis s,r,o, Lenhartova 16, 77200 Olomouc-Lošov, I 60322268, DI
CZ60322268.
Za komisi za p evzetí prací odpovídá Stanislav Mader
2,Montáž zrcadla 600x800mm na k ižovatce ulic Svolinského a Pod Lesem
Zd vodn ní:K ižovatka je nep ehledná a toto je p edm tem stížností ob an .
Cena 9000K v etn DPH
Dodavatel:fy Sekne,s.r.o. Hamerská 12, Olomouc-Holice,
tel.585 311 867.
Za komisi za p evzetí prací odpovídá Bed ich Chlebek.
3,Položení koberce(um lá tráva) pod houpa ky na d tském h íšti u samoobsluhy.
Zd vodn ní: Cílem je zvýšení bezpe nosti d tí na h išti.
Cena :5000K v etn DPH
Dodavatel:Ing.Stanislav Mader-MARO, Svolinského 71, Olomouc-Lošov 77200. I 12674681, DI
CZ470220403.
Za komisi za p evzetí práce odpovídá:Bed ich Chlebek.
4,Oprava koncové kanaliza ní šachty na horním konci ulice Lenhartova.
Zd vodn ní:Šachta je rozpadlá,nutná celková oprava.
Cena :18000K v etn DPH.

Dodavatel:Kabelový servis, s.r.o. Lenhartova 16, 77200 Olomouc-Lošov, I 60322268, DI
CZ60322268.
Za komisi za p evzetí prací odpovídá Stanislav Mader
5,Oprava zábradlí na p ístupové cest k samoobsluze.
Zd vodn ní:Cesta k samoobsluze z ulice Svolinského je vzhledem k velkému sklonu v zimních
m sících
bez zábradlí špatn sch dná,nebezpe ná.
Cena:20000K v etn DPH.
Dodavatel: Jind ich Andres,ková a podková ,
Ková ská 2, Olomouc-Lošov 77200,I 66187711, DI CZ7911075392
Za komisi za p evzetí prací odpovídá Stanislav Mader
6,Nát ry d ev ných konstrukcí,lavi ek a zábradlí.
Zd vodn ní:Jedná se o obnovu nát r d ev ných konstrukcí na d tském h išti,
lavi ek v ulici Lenhartova,lavi ek na d tském h išti,lavi ek u u stolního tenisu,lavi ek u to ny
autobusu
kovových zábradlí v ulicích Ková ská,Strmá,podél chodníku k okál m.
Cena 9000K v etn DPH.
Dodavatel:Abeska Zden k,Lenhartova 22,Olomouc-Lošov 77200,I 15398307.
Za komisi za p evzetí prací odpovídá:Ji í Daniel
VI.Sch ze byla ukon ena ve 22 hodin.
P íští sch ze je 4. ervna ve 20hodin v kancelá i v Kulturním dom .
Zapsal:Mader

