
Zápis z 12. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 18.2.2020 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Kováčová Dana, Engel Kamil, Dana Svobodová 

Omluven: Přemysl Fučík 

Hosté: Libor Benc 

  

  

 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 – Projednání parkování v obci a umístění dopravního značení. Viz samostatná příloha 

zápisu. 

Bod 2 –  Projednání nabídky na dodání dřevin. Souhlasíme s cenou. Žádáme dodání dřevin do 

poloviny měsíce dubna 2020. Děkujeme 

 
Bod 3 –  Žádáme o pokácení suchých stromů, které jsou na hranici pozemků ČD a města 
Přerova. Prosíme zajistit pokácení u vlastníka pozemku. 
 

Bod 4 – Žádáme o vyfrézování pařezů po provedeném kácení u dětského hřiště, na točně 
autobusu a v parku naproti hostince. Současně provést náhradní výsadbu, co nejdříve. 
V parku nebyla v posledních letech provedena žádná náhradní výsadba. Jen se kácí! 
 
Bod 5 – Úřadovna – zpracování projektu 
Žádáme o rozpočtové opatření pro zajištění projektu opravy budovy úřadovny a dvorního 
traktu ve výši 150 000kč.  
 
Bod 6 – Žádáme u firmy Alerion  s.r.o. objednat 3ks vlajky Lověšice, 1ks smuteční, 2ks tyč, 
1ks smaltovaný znak 67x52cm na bílém podkladu. Podrobné zadání dodáme. 

Program jednání:  

1. Projednání parkování v obci a umístění dopravního značení. 
Viz samostatná příloha zápisu. 

2. Projednání nabídky na dodání dřevin 

3. Kácení stromu ulice Brněnská 

4. Frézování pařezů 

5. Úřadovna – zpracování projektu 

6. Znak a vlajka 

7. Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

8. Žádosti a podněty směrované na MMPr 

9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 



 
Bod 7    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

   

 

 

Bod 8       Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

2/12/2020 Projednání nabídky na dodání dřevin. Souhlasíme 
s cenou. Žádáme dodání dřevin do poloviny 
měsíce dubna 2020.  
 

p.Symerská 

3/12/2020 Žádáme o pokácen suchých stromů, které jsou na 
hranici pozemků ČD a města Přerova. Prosíme 
zajistit pokácení u vlastníka pozemku. Nebezpečí 
pádu. 
 

p.Symerská 

4/12/2020 Žádáme o vyfrézování pařezů po provedeném 
kácení u dětského hřiště, na točně autobusu a 
v parku naproti hostince. Současně provést 
náhradní výsadbu, co nejdříve. V parku nebyla 
v posledních letech provedena žádná náhradní 
výsadba. Jen se kácí! 
 

p.Symerská 

5/12/2020 Úřadovna – zpracování projektu 
Žádáme o rozpočtové opatření pro zajištění 
opravy budovy úřadovny a dvorního traktu ve výši 
150 000kč. 
 

p. Ministrová, 
Hirschová 

6/12/2020 Žádáme u firmy Alerion  s.r.o. objednat 3ks vlajky 
Lověšice, 1ks smuteční, 2ks tyč, 1ks smaltovaný 
znak 67x52cm na bílém podkladu. Podrobné 
zadání dodáme. 
 

p. Novotná 
Daniela 

 

 



 

Bod   9   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

   

 

Bod   10  Závěr  

Zapsala: Hrutkaiová Eva – předsedkyně MV  Dne:   18.2.2020 Podpis 
 
Přílohy:            - záznam z jednání – parkování v obci 
Obdrží:  - primátor 

- Kancelář primátora 


