Komise městské části Lošov
------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis z jednání KMČ Lošov č 12/20 ze dne 2. prosince 2020
komiselosov@email.cz
Přítomni: členové komise Jan Preč, Jan Havlík, Anna Herinková Miroslav Charouz, Tomáš
Konečný, Miroslav Kuchválek, Luděk Kvapil, Petr Rajt, Pavel Sklenář, Jan Žůrek, Antonín
Kopečný
Zahájení:
V této mimořádné době jednání komise probíhá schvalováním dokumentů na internetu a
posíláním připomínek k různým návrhům. Jednání probíhá korespondenčně. Podstatné
informace jsou vyvěšeny ve skříňkách komise, případně vyhlášeny místním rozhlasem. Pro
větší informovanost nabízíme občanům zařazení do adresáře mailové pošty komise. Možnost
přihlášení na komiselosov@email.cz.
Komise žádá:
Magistrát města, aby koupil bývalou prodejnu Jednoty v Lošově, Svolinského 53 (postavenou
v roce 1967, v akci „Z“), která je nabízena k prodeji na tel. č. 739 550 030. Zakoupenou
budovu pak adaptovat na byty s pečovatelskou službou, a to v souladu s programovým
prohlášením Rady Města Olomouce bodem „podpora a rozšíření nabídky bytů s
pečovatelskou službou“. Neboť podle názoru komise je lepší adaptovat stávající nevyužité
prostory, kde jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě, než budovat nové objekty
Komise oznamuje:
- Přijímáme náměty do estetizace a oprav obce, které budou uplatňovány podle
finančních možností Magistrátu. V současné době máme požadavek Renaty Holubové
na estetizaci ulice Strmá a opravu části cesty a současně cyklostezky č. 6030 mezi
domy ev. č. 123 a č 113 na Zdiměři od Miroslavy Titzové
- Komise zajistila digitalizaci Pamětní knihy obce Lošova, Památní knihy školy
Lošovské a fotoalbum MNV Lošov. Pro zájemce budou uvedeny v příštím roce na
stránkách komise.
- Schůze KMČ v příštím roce budou v následujících termínech:
o 6. ledna
v 19,00 hod.
o 3. února
v 19,00 hod.
o 3. března
v 19,00 hod.
o 7. dubna
v 19,00 hod.
o 5.května
ve 20,00 hod.
o 2. června
ve 20,00 hod.
o 14. července ve 20.00 hod.
o 4. srpna
ve 20.00 hod.
o 1. září
ve 20.00 hod.
o 6. října
v 19.00 hod.
o 3. listopadu v 19.00 hod. všechny v KD
o 1. prosince v 17,00 v klubu seniorů.
- Letošní prosincová schůze s veřejností se nekonala z důvodu protiepidemických
opatření

V souvislosti s ukončením funkce předsedy komise Jan Preč děkuje za spolupráci jak členům
komise, ing. Hauptovi za lošovské ročenky, ale i všem občanům, kteří přispěli k zvelebení
obce , jejímu zviditelnění v rámci Olomouce a vytváření prostředí, v kterém rádi žijeme.

Dne 2. 12. 2020.
Zapsal: Antonín Kopečný

