Zápis z jednání KMČ Lošov č.509 ze dne 6.5.2009.
I.Jednání bylo zahájeno 19,30hodin v kanceláři v Kulturním domě.
II.Přítomní:Miloš Eichler, Bedřich Chlebek, Kamila Šišková,Jiří Daniel,Stanislav Mader
Omluveni :Miroslav Haupt,Luděk Lindner,Petr Vykopal.
III.Předseda v úvodu přivítal přítomné .Jednání KMČ bylo usnášení schopné.
IV.Bylo projednáno:
1,Byla provedena kontrola zápisu minulé schůze z 1.4.2009
-pochůzka podél Lošovského potoka se zástupcem Zemědělské vodohospodářské správy
s cílem dohodnout vyčištění koryta, je stanovena na 26.5.2009,zahájení v 9 hodin u hráze
přehrady..
- jednání o vykácení smrků na ulici Koperníkova před domem č.161 proběhne 12.5. za účasti
odboru životního prostředí města.
-zamezení stékání povrchových vod na parcelu manželů Svobodových Svolinského 82 je
v jednání a bude zajištěno v tomto roce.
2,Ing.Mader podal informaci o místním šetření na stavbě komunikace na ulici Koperníkova,
svolané stavebním odborem města dne 5.5.2009.Konečné odstranění nedostatků komunikace
bude provedeno do 30.8.2009. Bylo dohodnuto:doplnění obrubníků podél cesty , oprava a
vyčištění beton.žlabů.Komunikace před RD Sklenářů bude opravena firmou ČEZ.
Od dřívější koncové kanálové vpusti před parcelou č.672 v ulici Koperníkova až po konec
ulice Kluče ,bude povrch komunikace odfrézován 4cm a bude proveden nový živičný povrch.
3,Komise obdržela žádost manželů Pacákových o prodloužení chodníku, který bude součástí
stavby: Zřízení chodníku před domy ulice Svolinského č.77 až 85 včetně autobusové točny.
Předmětem žádosti je prodloužení chodníku od domu č.85 k domu č.87, jedná se cca o 20m
chodníku.Komise považuje požadavek manželů Pacákových za oprávněný a v případě ,že by
bylo možné zahrnout toto prodloužení do uvedené stavby, jejich požadavek podporuje.
4,Komise žádá o vystavení objednávky z prostředků komise na akci: Zamezení stékání vody
na pozemek ul.Svolinského 82(manželů Svobodových).
Jedná se o položení 10m žlabu s únosností 25tun, který zamezí stékání vody z lesní cesty na
parcelu ul. Svolinského 82.Dodavatel: Milan David , Bratří Čapků 740, 78391 Uničov,
IČO.60306601.
Celková cena dle odborného odhadu zpracovaného pro odbor majetkoprávní (vyřizuje paní
Brázdová),činí 93800Kč.
Finančně se bude na úhradě této akce podílet odbor majetkoprávní částkou 40800Kč
a odbor vnějších vztahů se bude podílet částkou 53000Kč.
Komise žádá oba odbory o vystavení samostatných objednávek na uvedenou akci.
Za komisi za akci zodpovídá ing.Mader
5.Komise žádá o vystavení objednávky z prostředků komise na akci: Prohloubení příkopu
podél ulice Svolinského .
Jedná se o opravu příkopy v délce 50m směrem k Velké Bystřici,pro zajištění odtoku ze
záchytného žlabu před domem Svolinského 82, včetně odvozu a uložení vykopané zeminy.
Dodavatel: Kabelový servis s.r.o.Lenhartova 16, 77200 Olomouc-Lošov,

IČO60322268,DIČ CZ60322268.
Cena dle odborného odhadu činí 23000Kč včetně DPH.
Za komisi za akci zodpovídá Ing.Vykopal.
6.Komise žádá o vystavení objednávky na zhotovení nástěnek v zasedací místnosti KMČ
Lošov s informací o připravovaných investičních akcích v Lošově.
Dodavatel:OK DESIGN, Holická 47, 77900 Olomouc , IČO 47973901, DIČ CZ47973901.
Za převzetí prací odpovídá :Ing.Mader
V.Schůze byla ukončena ve 20,30hodin
Příští schůze je 3.6.2009 v 19.30 v Kulturním domě.
Zapsal:Ing.Mader

