
Komise m ěstské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 3/11 ze dne  6. dubna 2011 
 
Přítomni:   Stanislav Mader, Kamila Šišková,  Miroslav Haupt, Bedřich Chlebek,  
                 Jiří Daniel, Miloš Eichler 
 
Host:        Ing.Jiří Preč, Miloš Eichler, ml. 
 
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 23. 4. 2011. Kontejnery budou přistaveny u 
hasičské zbrojnice. 

 
2. Magistrát města Olomouce schválil název nové ulice v Lošově s názvem:       

U Hráze. 
 

3. Přerušení dodávky el. proudu v Lošově bude 21. 4. 2011 dopoledne. 
 

4. Komise žádá o vystavení objednávek na tyto akce hrazené z prostředků 
přidělených komisi na opravy a ostatní služby v roce 2011: 

 
4.1 Oprava Lošovské zvonice (kaplička) a bezprostředního okolí. 

Důvod: Ze zvonice opadává omítka a není vytvořen přístupový chodník 
Lošovská zvonice (kaplička) je symbolem vesnice a v letošním roce slaví 
výročí 150 let 
Dodavatel:  TEFI, sr.o., Olomouc – Lošov, Lenhartova 16 
          IČO: 47973439, DIČ CZ 47973439 
  Cena: 30.000,- včetně DPH 
  Za komisi odpovídá Jiří Daniel 
 

4.2 Výměna  obrubníků  podél cesty ke stanovišti separovaného odpadu za 
kulturním domem 
Důvod: obrubníky jsou rozpadlé ,neohraničují dostatečně asfaltovou  cestu, 
výměna je nutná. 
Dodavatel:   TEFI, sr.o., Olomouc – Lošov, Lenhartova 16 
           IČ: 47973439, DIČ CZ 47973439 
   Cena: 25.000,- včetně DPH 
  Za komisi odpovídá Stanislav Mader 
 

4.3 Oprava zábradlí na ul. Svolinského na odbočce ke KD směr prodejna potravin 
Důvod: zlomené zábradlí 



Dodavatel: Kabelový servis, s.r.o., Olomouc – Lošov Lenhartova 16 
  IČ: 60322268, DIČ CZ60322268 
  Cena: 4.200,- včetně DPH 

   Za komisi odpovídá Miroslav Haupt 
 

4.4 Oprava  okraje ostrůvku na točně autobusu MHD u ul. Kovářská.. 
Důvod: dochází k najíždění autobusů MHD na okraj ostrůvku a jeho 
poškozování. Nutná je oprava povrchů podél hrany ostrůvku. 
Dodavatel: Kabelový servis, s.r.o., Olomouc – Lošov Lenhartova 16 
  IČ: 60322268, DIČ CZ60322268 
  Cena: 31.000,- včetně DPH 
  Za komisi odpovídá Stanislav Mader 
 

4.5 Oprava asfaltového povrchu a jeho výšková úprava pro odtok děšťové vody  
pod točnou autobusu MHD u ul. Kovářská. 
Důvod: propadnutí povrchu vozovky vedlo k porušení spádových poměrů, tvoří 
se kaluže při deštích, 
Dodavatel:  Kabelový servis, s.r.o., Olomouc – Lošov Lenhartova 16 
         IČ: 60322268, DIČ CZ60322268 
  Cena: 3.600,- včetně DPH 
  Za komisi odpovídá Jiří Daniel 
 
4.6. Komise žádá o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů spojených 
s vystoupením dětí ZŠ a MŠ Svatý Kopeček v Kulturním domě Lošov.  
 Důvod: v KD Lošov, jehož vlastníkem je Sportovní klub Lošov, 
proběhne dne 22. 5. 2011 vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ Svatý Kopeček a dne 
20.5. generálka na vystoupení  a příprava sálu. 
Vhodná výše příspěvku na úhradu nákladů pronajímatele sálu: 5.000,- Kč 
Pronajímatel: Sportovní klub Lošov Svolinského 65, Olomouc Lošov 
   IČ 19012721 
Jednáním o poskytnutí příspěvku je za komisi pověřen přeseda komise. 
 

 4.7.Komise žádá  o poskytnutí částky 25000Kč na doplnění hracích prvků na            
.      dětské hřiště v Lošově 

Důvod:Dětské hřiště již řadu let nebylo doplněno novými hracími prvky. 
V minulém roce jsme s odborem koncepce a rozvoje , odd.koncepce zeleně a 
rekreace, projednali doplnění hřiště o skluzavku a kolotoč pro nejmenší. 
Z důvodů nedostatku fin. prostředků však k doplnění hřiště nedošlo. 
Dodavatele doporučí odd. koncepce zeleně a rekreace MMOl, 
Za komisi za tuto akci odpovídá Kamila Šišková. 

            
 

5. KMČ zdokumentuje  stav asfaltových povrchů na místních komunikacích jako 
podklady pro opravy – zodpovídá Miroslav Haupt. 

 
           Zasedání komise bylo ukončeno ve 21:30 hod. 
           Příští zasedání komise je 4. 5. 2011 v 19:30 hod.  
 
 
Zapsala: K. Šišková 



 


