Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 4/10 ze dne 7. dubna 2010
Přítomni: Stanislav Mader, Kamila Šišková, Miloš Eichler, Miroslav Haupt, Bedřich
Chlebek, Jiří Daniel

Zahájení
Komise zahájila pravidelné jednání na 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov
Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila zápis v přečteném znění
Projednané body

1.Sběrová sobota proběhne 24. 4. 2010. Kontejnery budou přistaveny u hasičské
zbrojnice
2.Komise žádá o provedení úklidu po vykáceném kaštanu u Lošovské kapličky.
Kácení poškozeného stromu zajišťovaly odbory magistrátu města.Větve nebyly
odklizeny, zarostou do trávy a nebude možné sečení v tomto místě.
3.Komise žádá o vystavení objednávek na tyto akce hrazené
přidělených komisi na opravy a ostatní služby v roce 2010:

z prostředků

3.1.Oprava kanálové vpusti na ulici Lenhartova před domem č. 15.
Důvod:Betonový věnec kolem kanálové mříže je rozlomený, mříž je uvolněná.
Dodavatel Kabelový servis s.r.o., Olomouc, Lenhartova 16,
IČO:60322268, DIČ: CZ60322268
Cena:3500Kč včetně DPH.
Za komisi za akci odpovídá Stanislav Mader
3.2.Rozšiření stanoviště pro separovaný odpad na ulici Lenhartova – chatoviště
Důvodem je nedostatečný rozměr prostoru pro ukládání komunálního odpadu
vyhrazeného pro chataře. Prostor je třeba zvětšit a vydláždit.
Dodavatel: Kabelový servis s.r.o.,Olomouc, Lenhartova 16,
IČO 603222268, DIČ CZ60322268
Cena :15000Kč včetně DPH.
Za komisi za akci odpovídá Bedřich Chlebek
3.3.Oprava kanálové vpusti na ul. Koperníkova před domem č.26
Důvodem je propadnutí poklopu kanálu o cca 7cm, tento je v jízdní cestě .Přejíždění
je nebezpečné.
Dodavatel: Kabelový servis s.r.o.,Olomouc, Lenhartova 16

IČO:60322268, DIČ CZ60322268
Cena 15000Kč včetně DPH
Za komisi za akci odpovídá Miroslav Haupt.
3.4.Vydláždění stanoviště pro separovaný odpad u křižovatky Svolinského a Pod
Lesem.
Důvod:V současnosti jsou popenice na separovaný odpad postaveny na místě, které
má nerovný povrch který nenavazuje výškově na okolí.
Dodavatel:Kabelový servis s.r.o. Lenhartova 16, Olomouc
IČ 60322268, DIČ CZ60322268
Cena 36000Kč
Za komisi za akci odpovídá Stanislav Mader
3.5.Oprava vpusti povrch.vody ul.Svolinského před domem č.67.
Zdůvodnění: Stávající vpusť je nefunkční, je nutno ji nahradit.
Dodavatel:PS HANÁ s.r.o., Vlčí Doly 339, 76811 Chropyně
IČO 28278372, DIČ CZ28278372
Cena 4000Kč včetně DPH
Za komisi za akci odpovídá Miloš Eichler
3.6.Nátěry dřevěných konstrukcí, laviček a zábradlí.
Zdůvodnění : Jedná se o obnovu nátěrů dřevěných konstrukcí na dětském hřišti,
laviček v ulici Lenhartova, na dětském hřišti, u autobusové zastávky linky.č.11, u
stolního tenisu,, v parčíku u samoobsluhy.Dále kovových zábradlí v ulicích Kovářská,
Strmá , na cestě k samoobsluze, podél chodníku k okálům.
Dodavatel : Zdeněk Abeska, Lenhartova 22, Olomouc 77200, IČ 15398307.
Cena 10000Kč včetně DPH.
Za komisi za převzetí prací odpovídá Miroslav Haupt.
3.7.Výměna vstupní branky na dětské hřiště.
Zdůvodnění: Jedná se o náhradu stávající poškozené branky. Nová branka bude
vybavena kvalitním samouzavíracím mechanizmem určeným pro venkovní prostředí.
Cílem je zamezení volného přístupu psů na hřiště.
Dodavatel:Ing.Stanislav Mader-MARO, Svolinského 71, Olomouc 77200
IČ 12674681, DIČ CZ470220403
3.8.Předláždění chodníku od nové aut.zastávky u Kulturního domu k samoobsluze.
Zdůvodnění: Zprovozněním nové autobusové zastávky podstatně vzroste užívání
chodníku směrem k samoobsluze.Stavající chodník je úzký 90cm,je nutno jej opravit
a rozšířit včetně jeho napojení na cestu k samoobsluze.
Dodavatel:Kabelový servis s.r.o., Lenhartova 16,Olomouc 77200
Cena 59000Kč včetně DPH.
Za komisi za převzetí prací odpovídá Stanislav Mader
4. V pondělí 12.4. 2010 proběhne předkolaudační kontrola investiční akce:
Autobusová zastávka u KD Lošov a akce: Chodníky a autobusová točna Lošov
s tím, že stavby budou zkolaudovány do konce měsíce dubna. Komise žádá o
informaci, kdy může být zahájen provoz na prodloužené aut. lince č.11. k zastávce u
Kulturního domu. Zahájení provozu je očekáváno širokou veřejností.

5.Komise oznamuje občanům, že v době od července do prosince 2010 bude
uzavřena silnice mezi Samotíškami a Sv. Kopečkem, objížďka bude vedena přes
Lošov, kde bude v tuto dobu zvýšený provoz.
6.Komise upozorňuje na současný mimořádně špatný stav silnice III.třídy v úseku
V.Bystřice-Lošov-Svatý Kopeček a žádá o informaci, jakým způsobem bude tato
silnice opravena.

Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:00 hod.
Příští zasedání komise je 5. 5. 2010 v 19:30 hod.

Zapsala: K. Šišková

