
                                      Komise městské části Lošov 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zápis z jednání KMČ Lošov č. 9/14 ze dne 3.září 2014 

 
Přítomni:  Jan Preč, Miroslav Haupt, Antonín Kopečný, Kamila Šimková, 
                  Pavel Sklenář, Miloš Eichler, Anna Herinková 
Host:         pí. Kovaříková Klub seniorů, p. Knop Sbor dobr. hasičů 
 
Zahájení: 
 
Komise zahájila jednání ve 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov 

 
Schválení zápisu z minulého jednání. 
 
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění. 
 
1. Předseda KMČ p.ing. Preč informoval přítomní o jednání s primátorem SMOl 
p.JUDr Martinem Majorem, které se uskutečnilo dne 19.8.t.r. Podrobnosti byly 
uvedeny v zápise z tohoto jednání, které bylo současně jednáním KMČ. P.ing. Preč 
krátce shrnul jednání, které se zejména zabývalo těmito body: 
a./ požadavky KMČ na investiční výstavbu v roce 2015, které vyplývají z 
dlouhodobého podfinancování KMČ v Lošově a v některých případech 
bezprostředně ohrožují bezpečnost občanů a také jejich majetek. V návaznosti na to 
byly požadavky předány na Odbor investic dne 26.8.t.r. na vědomí primátorovi SMOl. 
b./ příprava významných oslav Lošova v roce 2015. Předseda KMČ informoval o 
předpokládaném rozsahu a termínech připravovaných akcí. První část oslav by měla 
proběhnout v rámci Lošovských hodů dne 3.5.2015 a druhá část souhrnnou oslavou 
dne 4.7.2015. K finančnímu zajištění oslav byl předán Soupis nákladů k rukám 
primátora SMOl dne 26.8.t.r. 
c./ v této souvislosti požádal předseda KMČ zástupce Klubu seniorů, aby se podílel 
na přípravě výstavky o minulosti Lošova a to nejen sběrem písemných podkladů, ale 
i věcných reálií, které by mohly být k dispozici ve vlastnictví seniorů. Zástupce SDH 
pak byl požádán o zajištění konání tématického cvičení okrsku SDH a o sdělení 
informací o možnostech zapůjčení stanu pro oslavy. 
2. Předmětem jednání KMČ byla rovněž problematika nově otevřeného dětského 
hřiště v Lošově. KMČ se již obrátila na Odbor životního prostředí ( pí. ing. 
Štěpánková) s drobnými požadavky (umístění laviček, odpadkového koše, úprava 
prostoru pod houpačkami a pod). Po sdělení výsledku jednání budou občané 
informováni. 
3. KMČ se vrací k požadavku na provedení opravy povrchu části v ulici Kovářská 
v prostoru u obchodu, kde předložil konkurenční nabídku na SMOl. Vzhledem k 
nutnosti řešit tuto záležitost v krátké době žádá KMČ o vystavení objednávky na fi. 
TEFI, s.r.o. se sídlem Lenhartova 16 Olomouc k provedení příslušných prací v 
hodnotě 42.000,- Kč. 
4. KMČ žádá rovněž o vystavení objednávky na fi. TEFI, s.r.o. se sídlem 
Lenhartova 16 Olomouc v hodnotě 18.000,- Kč na provedení instalace laviček do 
prostoru dětského hřiště a částečné sanace původního dětského hřiště. 
5. KMČ se písemně obrátí na ředitele TSMO se žádostí o dořešení pracovní 
náplně detašovaného pracovníka TSMO v Lošově. V poslední době se množí 
stížnosti na jeho pracovní morálku a připomínky ke kvalitě jeho odváděné práce. 



Žádost bude doložena fotografiemi. Mimo to bude předmětem žádosti také dořešení 
odpovědnosti za úklid a údržbu prostor města Olomouce v Lošově v těch případech, 
které nebudou pokryty v rámci pracovní náplně detašovaného pracovníka. 
 
   
     
Jednání bylo ukončeno v 21.15 hod 

Příští zasedání  komise je ve středu 8. října  2014 v 19 hod. 
Zapsal: Miroslav Haupt 

  


