
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 8
Lošov

Č. 2 / 2022 02. 02. 2022 / 19:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Ing. Miroslav Charouz, Miroslav Kuchválek, Tomáš Konečný, Jan Žůrek, Mgr. Luděk Kvapil,
Ing. Antonín Kopečný, Anna Herinková

Omluveni: Petr Rajt, Jan Havlík, Pavel Sklenář

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Projednání dokladů k vyjádření
Obecné informace
Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů
Projednání plánu jednání v příštím období
Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOL
Obecné informace

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Vzhledem k předchozímu jednání 24.1. nebyl přítomen zástupce MPO, PČR

03 Vystoupení hostů

Na jednání se nedostavil žádný host

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

Pro informaci občanům - oprava lampy VO v ulici Na Pusté bude hotova do poloviny února a oprava lampy VO
 Zlaté doly bude vedena jako reklamace stavby, o termínu komise zatím neví.

05 Projednávané záležitosti

Projednávali jsme plán oprav, kde je zatím zahrnuta oprava ulice Strmá a začátek ulice Lenhartova od ulice
Svolinského a také plánovaná oprava a údržba bývalé školy a přilehlé zahrady.
 

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

Nebyly předloženy žádné žádosti k posouzení

07 Nové požadavky



1 Realizace pracovníka zajišťujícího úklid obce

1. Komise opětovně žádá TSMO Olomouc o návrat pracovníka TSMO určeného na úklid jen v částech Lošov a
Radíkov a nerozšiřovat jeho povinnosti na úklid Droždína a Svatého Kopečku, z našeho pohledu není možné
přetěžovat jednoho člověka jen proto, že pracuje poctivě.  

08 Obecné informace

Od 1.1.2022 platí vyhláška č. 11/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území
města Olomouc. Tato vyhláška stanoví ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství na území statutárního města Olomouce pro fyzické osoby - vlastníky nemovité věci
(byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území statutárního města Olomouce. Vyhláška je dispozici na adrese olomouc.eu.
Poplatky za komunální odpad a psy, je možno uhradit v hotovosti každé úterý na detašovaném pracovišti od 9 -
12 a 13 - 16.30 hod. Upozorňujeme, že poplatek se nově hradí složenkou nebo bankovním převodem jednotlivě
za každého poplatníka. Dle zákona o místních poplatcích již není možné provádět platby složenkou nebo
bankovním převodem za více osob prostřednictvím společného zástupce. Uhradit za více osob lze nyní pouze
při platbě na pokladně.
Koho bude zajímat, jak vypadá Koncepce prorodinné politiky statutárního města Olomouce na roky 2022 - 2024
může se 10. února od 16 hod. připojit  k veřejnému projednání její návrhové části, které kvůli zhoršení
epidemické situace proběhne on-line. Odkaz na přihlášení včetně formuláře, přes který můžete zasílat své
nápady, náměty a postřehy najdete na webu prorodinu.olomouc.eu, kde si můžete prohlédnout také
navrhovanou část koncepce.
V prodejně CBA v Lošově bylo zřízeno výdejní místo Zásilkovny.
Příští schůze komise se uskuteční ve středu 2. března ve 20,00 hod.
Usnesení:

Příští schůze komise se uskuteční ve středu 2. března ve 20,00 hod.
Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 2 / 2022

Předseda/předsedkyně KMČ:
Ing. Miroslav Charouz

Zapsal/a:
Ing. Miroslav Charouz

Ověřil/a:
Ing. Antonín Kopečný


