
Zápis č.7

Ze schůze Místního výboru Lověšice ze dne 28.7.2015

Přítomni :   Svobodová Dana, Hrutkaiová Eva, Kováčová Dana
Omluveni : Bělík Jiří, Fučík Přemysl
Host: Běhalíková Zdena

1. Plochy k sečení – nutno dořešit břehy kolem Svodnice – viz zápis č. 6
2. Zdravotní ořez stromů v celé obci – osobní jednání s paní Doupalovou, - viz.zápis č.6
3. Úklid suchých stromů cesta na Bochoř, silnice III. třídy číslo 0557 – náhradní výsadba
4. Oprava komunikace U Sokolovny parc.číslo 505/1 – viz.zápis č.4                                                                  

Doplněn požadavek o zřízení  parkovacích stání - odesláno 8.4.2015 na Ing.Zlámala.            
5. Rekonstrukce místní komunikace U parku  - viz zápis č. 4. Nutno doplnit výkresovou 

dokumentaci, zakreslit stávající stav sjezdů a poslat Ing.Zlámalovi – zajistí Hrutkaiová       

6. Oprava chodníku  - od druhé autobusové zastávky (točna), kolem garáže až po betonový nájezd 
vedoucí od domu V., U Parku. Probíhá dědické řízení. Realizaci bude hradit Místní část 
z přidělených prostředků, náklady zatím není možno upřesnit. Trvá

7. Reklamace podjezdu – viz zápis č.4 . 
Zjistit, kdy budou dopravní značky instalovány a následně požádat opětovně o předláždění 
středového žlabu – zajistí Hrutkaiová
Instalace dopravních značek provedena, po dvou dnech 2 ks odcizeny – řeší Policie ČR. Opětovně 

instalovány 20.7.2015.   
8. Vybudování nové zpevněné komunikace z firmy RESTA DAKON –na parcele číslo 506 

s vyústěním na silnici III. Třídy číslo 0557. 
Je vypracována nová varianta, probíhá odkup pozemků od dvou majitelů. Trvá.

9. ZŘÍZENÍ NOVÉHO KRUHOVÉHO OBJEZDU - v místě křížení silnice č.55, Hulínská s ulicí Nivky. 
Zaslán podnět na ŘSD – viz.zápis.č.6   

10. Chodník v podjezdu – viz.zápis č.4 – Prioritní investiční akce. Trvá.

11. Oprava vozovky a nástupiště u autobusové zastávky Obecní dům  -  viz. zápis č. 4. a 6.  
12. Oprava garážových vrat u úřadovny včetně oplocení – probíhá nacenění 
13. Dělnický dům – nákup chybějícího inventáře, stoly a židle, dokončení akustického obložení

- dokončit akustické obložení včetně malby
- Jídelní stůl 10 ks a židle 60 ks – bude proveden průzkum cen a dáno do plánu na rok 2016

Cenový průzkum zajistí paní Kováčová. Trvá
Cenová kalkulace je v aktualizovaném rozpočtu pro rok 2015. Po jeho schválení (pravděpodobně 
13.4.2015) se může akce realizovat.

14. Dělnický dům – výměna nebo repase 3.ks vnitřních dveří – viz.zápis č.4. Cenovou nabídku zajistí 
Kováčová

15. Dělnický dům – zabezpečení vstupu do sklepa včetně opravy stávajícího obložení. Cenovou 
nabídku zajistí paní Kováčová.  Cenová kalkulace je v aktualizovaném rozpočtu pro rok 2015. Po 
jeho schválení (pravděpodobně 13.4.2015) se může akce realizovat.

16. Dělnický dům – oprava kotelny a vodárny – rozvody vody, dlažba, omítky, malby, obklad stěny, 
police. Cenovou nabídku zajistí Přemysl Fučík.                                                                     

17. Dělnický dům – oprava povrchu dvora u zadního vstupu do zahrady – provedeno
18. Autobusová zastávka u točny – Výměna přístřešků byla odsouhlasena Osadními výbory již v 

minulém roce a bude provedena na základě smlouvy o výpůjčce, která byla uzavřena s firmou 
City-tools, s.r.o. Tato firma buduje přístřešky zdarma  s tím, že využívá reklamních ploch. Spolu s 
umístěním přístřešku zajistí i předláždění plochy pod přístřeškem.

19. Dělnický dům – oprava opěrné zídky - byl zjištěn havarijní stav opěrné zídky včetně drátěného 
oplocení. Nutná celková rekonstrukce v délce cca 30 bm. Paní Kameníčková řešila přímo na 
místě a zajišťuje cenové nabídky



20. Náhradní výsadba stromů, keřů,biokoridory  – do konce srpna 2015 předat návrhy předsedovi  
výboru pro Místní části a v kopii D.Novotné popřípadě i pí Doupalové

21. Zimní údržba chodníků – zajistit pracovníka na úklid sněhu 70,-/1 hodinu. Požádána paní Spurná  
o zaslání map Mailem 19.5.2015. Mapy nejsou, zaslán pouze soupis míst-zastávky autobusu, 
přechody, před školkou, obecním domem a chodník v podjezdu. Přihlášena paní Běhalíková 
Zdena – nutno předat podklady pro smlouvu. Odesláno 13.7.2015 Ing.Střelcovi na TS. Dne 
22.6.2015 zaslány mapy k zákresu. Proveden nákres pro případ strojního nebo ručního čištění 
chodníků (jak požadoval Ing.Střelec), doplněno i čištění komunikací. Zasláno pí Kašíkové-oddělení 
správy ost.majetku a komunálních služeb dne 29.7.2015.

22. Světlo u kapličky – viz.zápis č.6.  Proveden průzkum – cena 4 ks světel 32 000,- Kč.
Odsouhlaseno a posláno p.Kašpárkovi k realizaci.

23. Nábytek do úřadovny a Dělnického domu – odeslán požadavek paní Vrbové 19.5.2015 - Trvá
24. Chybí dopravní značení STOP – na vedlejší komunikaci směrem od Pekárny parc.č. 457 a od 

Signalbau parc.č. 464, ul. Moštěnská. Cena 5 680,- Kč. Před realizací nutný souhlas PČR-Trvá.
25. Obecní dům – výměna poškozeného, napouštěcího ventilu. Bude provedeno v září před topnou 

sezonou v rámci servisu pí Kameníčkovou.
26. Cyklostezky – vypracovat návrh tras v co nejkratším termínu
27. Nákup sítě na odbíjenou – TJ Sokol Lověšice požádal na úhradu sítě na odbíjenou pro sportovní 

vyžití dětí. Částka ve výši 932,-Kč – ODSOUHLASENA
28. Změna hesla - doporučeno změnit si heslo na stránky místního výboru – zajistí Hrutkaiová do 

příští schůze
29. Prioritní investiční akce – doplnit seznam a odeslat do 31.7.2015 pí Novotné – zajistí Hrutkaiová
30. Příspěvek na kulturní akce – Stezka odvahy, Beseda s důchodci a Lampionový průvod –

ODSOUHLASENO

Zapsala :  Hrutkaiová Eva 28.7.2015


