Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č. 1/15 ze dne 7. ledna 2015
Přítomni: Jan Preč, Miroslav Haupt, Kamila Šimková, Antonín Kopečný,
Anna Herinková, omluveni Pavel Sklenář a Miloš Eichler pro nemoc
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 19 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Schválení zápisu z minulého jednání.
Komise schválila minulý zápis v přečteném znění.
Pořad dnešního jednání:
1.
Předseda KMČ p. ing. Preč přivítal přítomné na prvním zasedání v roce 2015
a popřál všem mnoho zdaru v osobním i pracovním životě.
2.
Předseda KMČ p. ing. Preč informoval o jednání s panem dr. Milanem
Tichákem, zpracovatelem historie obce Lošov a uvedl předpokládaný termín
dokončení práce. Předtím se uskuteční společné jednání, kde bude ještě upřesněn
obsah publikace.
3.
Místopředseda KMČ p.ing. Haupt informoval, že v plánu investic města
Olomouce pro rok 2015 není zatím zařazena žádná akce k realizaci. Zařazeny jsou
tři položky k dokončení dokumentace ( rekonstrukce Pod Hvězdárnou, rekonstrukce
Zlaté Doly a rekonstrukce Liškovská). Dokončeny jsou dokumentace pro rekonstrukci
Pod Lesem a rekonstrukci Hliník. Zcela samostatně bude provedena z prostředků
města Olomouc akce : Výměna oken a zateplení hasičské zbrojnice Lošov.
4.
Vzhledem k tomu, že Rada města Olomouce bude ještě zpracovávat seznam
velkých oprav místních komunikací, předložila KMČ dne 22.12.2014 dopis na Odbor
dopravy se žádostí o zařazení rekonstrukce ulice Pod Lesem a ulice Hliník. Obě akce
jsou zcela dokumentačně připraveny a splňují podmínky pro zařazení do plánu
velkých oprav.
5.
KMČ rovněž dne 22.12.2014 předložila na Odbor investic požadavek na
zařazení alespoň prvních dvou etap zpracování dokumentace na akci rekonstrukce
průtahu obce ulicí Svolinského ( silnice III/ 4432 ). jedná se o naplnění úkolu z
jednání Rady města Olomouce ze srpna 2013, který nebyl dosud splněn.
6.
Komise se zabývala přípravou zajištění oslav městské části Lošov v tomto
roce. Byly podány informace o současném stavu vypracování žádosti o příspěvek
města Olomouce v rámci “ Malých projektů „, o přípravě dalších podkladů pro konání
oslav a s tím spojených záležitostí.
7.
Komise se zabývala přípravou drobných akcí, které by měly být realizovány z
prostředků KMČ. Komise počítá s vybudováním nové informační tabule s
vyznačením jmen ulic a významných míst v Lošově, dále s provedením osvětlení
kapličky Sv. Floriána a také s přemístěním informačních tabulí k zastávce MHD
Svolinského ulice.

8.
Komise připravuje další jednání s vedoucími představiteli města Olomouc s
cílem dosáhnout zařazení vybraných akcí ke zlepšení životního standartu občanů
Lošova do investičního plánu. O výsledku budou občané informováni.

Jednání bylo ukončeno ve 21. hodin.
Další zasedání komise proběhne dne ve středu 4. února v 19 hod.
Zapsal: Miroslav Haupt

