Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 05/13 ze dne 15. května 2013
Přítomni: Antonín Kopečný, Kamila Šimková, Jan Preč, Pavel Sklenář, Miroslav
Haupt, Anna Herinková, Miloš Eichler, Jiří Daniel.
Host: Mgr. Monika Vaculíková
Zahájení
Komise zahájila jednání ve 19:30 hod. v kanceláři KD Lošov.

Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Projednané body dnešního jednání:
1. KMČ distribuovala ročenky Lošova, zbylé ročenky jsou k dispozici u p. Jana
Preče, možno vyzvednout pro známé, případně lošovské rodáky.
2. 30. 5. 2013 proběhne jednání se zástupci Městské policie Olomouc. Společně
s členem KMČ se jednání zúčastní Ing. Charouz ve věci dodržování
dopravních předpisů v obci. Podle odb. vnějších vztahů jsou zajištěny pro
Lošov 2 radary k měření rychlosti. Realizace během léta.
3. KMČ sděluje občanům, že ve dnech 17. – 18. 6. 2013 bude v Lošově kominík
p. Šefčík provádět kominické práce, kdo má zájem ať se přihlásí v obchodě,
kde budou připraveny rozpisové archy.
4. KMČ žádá občany aby případnou trestnou činnost spáchanou v Lošově
sdělovala i KMČ v Lošově (p. Prečovi), při statistickém šetření se policie
obrací na jednotlivé komise a žádá je o sdělení.
5. Na základě jednání KMČ a SK Lošov byla navrhnuta Magistrátu města
Olomouce varianta lokality dětského hřiště pod lesem na pozemku SK Lošov
formou dlouhodobé výpůjčky na dobu 10- 15 let.
6. Zástupkyně Magistrátu města Olomouce Mgr. Vaculíková seznámila členy
KMČ s jednotlivými variantami dětského hřiště. KMČ doporučuje var. Č. 1 od
fa Dřevoartikl. Viz. příloha.
7. KMČ žádá o opravu žlabu u sběrného místa separovaného odpadu chatoviště
Lenhartova. Tuto práci provede Kabelový servis.
8. KMČ žádá o umístění zrcadla, z důvodu bezpečnosti provozu na ul.
Lenhartova u hřiště.
9. Klub seniorů Svatý Kopeček nabízí k zapůjčení výstavu o odboji 2. sv. války
v našem regionu. Podrobnosti o výstavě budou včas sděleny občanům.
10. Předseda komise informoval o poradě za účasti odb. dopravy a investic k
revitalizaci obce k výročím roku 2015. Rada města po projednání požadavků
KMČ Lošov uložila příslušným odborům zpracovat studie a návrhy řešení
s termíny 28.5. a 25.6. 2013.
Jednání komise bylo ukončeno v 21:00 hod.

Zasedání příští komise je 5. 6. 2013 ve 20:00 hod

Zapsala: Kamila Šimková

