
Zápis z 9. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 21.10.2019 

 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Svobodová Dana, Engel Kamil 

Omluven: Přemysl Fučík 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Zřízení nového kontejnerového stání 

2. Urgence – hřbitov, náhradní výsadba za břízy 

3. Zpracování rozpočtu na rok 2020 

4. Žádost o vystavení objednávky 

5. Úkoly pro členy MČ 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z jednání: 

 
Bod 1 – Zřízení nového kontejnerového stání na tříděný odpad. Navrhujeme umístit nové 
kontejnerové stání v ulici Mírová a to vedle stávajícího stání, viz situační mapka a nákres.  
 
Bod 2 –  Urgence – hřbitov, náhradní výsadba za břízy. Přislíben termín do konce října 2019, 
požadujeme dodržení již druhého obdrženého termínu, původně mělo být splněno z počátku 
roku 2019. 
 
Bod 3 –  Zpracování rozpočtu na rok 2020 ( požadavek p. Vodákové ) – projednáno a 
odsouhlaseno. 

- Spotřební materiál (znak, vlajka, pojízdná prodejna) 35 000,- Kč 
- Opravy a údržba včetně výsadby nové zeleně 749 700,- Kč 
- Kultura 55 000,- Kč 
- Kultura – 730 výročí založení obce 80 000,- Kč 

 
Bod 4 – Žádost o vystavení objednávky na projekční práce k provedení díla – „Změna užívání 
Obecního domu – zřízení prodejny a oprava dvorního traktu“ Žádáme zaslat kopii 
objednávky na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bod 5    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

   

 

 

Bod 6    Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/č. 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/9/2019 Zřízení nového kontejnerového stání na tříděný odpad. 
Navrhujeme umístit nové kontejnerové stání v ulici Mírová a to 
vedle stávajícího stání, viz situační mapka a nákres.

 
 

Ing. Kousalová, 
okamžitě 



 
2/9/2019 Urgence – hřbitov, náhradní výsadba za břízy. Přislíben termín do 

konce října 2019, požadujeme dodržení již druhého obdrženého 
termínu, původně mělo být splněno z počátku roku 2019. 

p. Doupalová 

4/9/2019 Žádost o vystavení objednávky na projekční práce k provedení díla 
– „Změna užívání Obecního domu – zřízení prodejny a oprava 
dvorního traktu“. Žádáme zaslat kopii objednávky na vědomí. 

 

3/9/2019 Zpracování rozpočtu na rok 2020 ( požadavek p. Vodákové ) – 
projednáno a odsouhlaseno. 

- Spotřební materiál (znak, vlajka, pojízdná prodejna) 
35 000Kč 

- Opravy a údržba včetně výsadby nové zeleně 749 700Kč 
- Kultura 55 000Kč 
- Kultura – 730 výročí založení obce 80 000Kč 

 

p. Vodáková 

 

 

 



Bod   7   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod   8  Závěr  

Zapsala: Hrutkaiová Eva – předsedkyně MV  Dne:   21.10.2019  Podpis 
 
Přílohy:              
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


