Komise městské části Lošov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 12/18 ze dne 5. prosince 2018
komiselosov@email.cz
Přítomni: Jan Preč, Anna Herinková, Jan Havlík, Tomáš Konečný, Miroslav Kuchválek,
Luděk Kvapil, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín Kopečný,
Zahájení:
Komise zahájila řádné jednání v 20 hod. v zasedací místnosti KD Lošov
Komise oznamuje:
-

Radou města bylo schváleno následující složení Komise Místní Části Lošov

Předseda: Ing. Jan Preč
jan.prec@seznam.cz
Miroslav Kuchválek
Petr Rait
Ing. Tomáš Konečný
Jan Žůrek
Jan Havlík
Mgr. Luděk Kvapil
Ing. Antonín Kopečný
Komise bude ještě doplněna o
Annu Herinkovou
Ing. Miroslava Charouze
Pavla Sklenáře
Na jedenáctičlenný tým
-

Na poradě seznámil Jan Preč přítomné se statutem, s rozpočtem komise a jeho čerpáním a zadávání požadavků na investice.
Na rok 2019 jsou požadovány investiční akce 1.a2. etapa průtahu Lošovem a projektové zpracování veřejného osvětlení na dosud neosvětlených ulicích.
Investiční akce „Zlaté Doly“ byla pro letošní rok ukončena. Původní letošní termín
dokončení nebude dodržen, jak garantoval i primátor pan Staněk, je posunut na
2.5.2019. Komise žádá, aby investiční akce nebyly zahajovány až v 2. polovině roku,

-

-

-

když jejich schválení probíhá již v předchozím roce. Na KD stavby bylo požadováno,
aby komunikace vedoucí k obytným domům a kolem hřiště byly pokryty drtí a nezůstaly blátivé. Zástupce magistrátu – investic schválil pouze prostor před č.p.18/75.
Veřejná studna na ul. Liškovská je opět v provozu. Provádí se hygienický rozbor. Voda až do oznámení rozboru je užitková.
9. ledna v 17 hod se uskuteční v klubu seniorů veřejná schůze. Jsou pozváni zástupci
města a TS. Komise zve k účasti širokou veřejnost, očekáváme náměty pro naplánování akcí roku 2019.
Komise obdržela nabídku od Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. na poskytování těchto služeb: péče o vlastní osobu, pomoc s hygienou, poskytování stravy, pomoc v domácnosti, převoz služebním vozem. Podrobnosti jsou uvedeny v letáku ve
vývěskách.
Plán schůzí KMČ na rok 2019
9. ledna v 17 hod. veřejná schůze – klub seniorů
6. února v 19 hod. - KD
6. března v 19 hod.
3. dubna 19 hod
15. května ve 20 hod
5. června ve 20 hod
10. července ve 20 hod
7. srpna ve 20 hod
4. září ve 20 hod
2. října v 19 hod
6. listopadu v 19 hod
4. prosince v 17 hod. – klub seniorů, veřejné schůze

Další zasedání komise proběhne ve středu dne 9. ledna v 17. hod na veřejné schůzi
Zapsal: Antonín Kopečný

