
Zápis z 15. jednání místní části místního výboru Lověšice ze dne 14.9.2020 

Místo jednání: Úřadovna Lověšice 

Přítomni: Hrutkaiová Eva – předseda 

 Engel Kamil, Dana Svobodová 
Omluven: Kováčová Dana, Fučík Přemysl 

Hosté: --- 

 

Stručný zápis z jednání: 

Bod 1 – Plán investičních akcí hrazených z rozpočtu Magistrátu města Přerova a z našich 
peněz tzv. „Na hlavu“ na rok 2021 - projednáno, viz přílohy. 

Bod 2 –  Dělnický dům – pronájem. 22.8.2020 J. P., 12.9.2020 Z. B. 

Bod 3 –  Kováčová Dana – seznam stromků na výsadbu 2.etapy v klidové zóně - 2x lípa 
srdčitá, 3x dřín, 3x kdoule, 20x svída, 20x kalina. A na hřbitov - 2x javor mléčný, odrůda s 
vínově červenými až hnědo-černými lesklými listy.  

Bod 4 –  Dělnický dům – vyjasnění podmínek pronájmu zahrady za Dělnickým domem, 
ostatní plocha, parcela číslo 65. 
Žádáme o sdělení za jakých podmínek je pronajata zahrada za Dělnickým domem.  
 
Bod 5  - Ulice Moštěnská – nutno na dvě stanoviště blíže k obci Lověšice pravidelně 
přistavovat velkoobjemové kontejnery na BIO. Stávající nádoby nevyhovují, jsou malé na tak 
velkou zahrádkářskou kolonii. Dochází k jejich devastaci. Proto požadujeme dodávat 
velkoobjemové kontejnery na BIO a pravidelně je vyvážet ve14-ti denních cyklech. 
 
 
Bod 6    Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

Pořadí/číslo 
jednání 
MVrok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost  
Termín 
Plnění 

   

Program jednání:  

1. Plán investičních akcí na rok 2021 
2. Dělnický dům – pronájem 

3. Nákup stromků na výsadbu v klidové zóně a na hřbitově 

4. Dělnický dům – vyjasnění podmínek pronájmu zahrady 
parcela číslo 65 

5. Ulice Moštěnská – nové velkoobjemové kontejnery na BIO 

6. Úkoly pro členy místního výboru, (MV) 

7. Žádosti a podněty směrované na MMPr 
8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9. Závěr 



 

Bod 7    Žádosti a podněty směrované na MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost
Termín plnění 
 

1/15/2020 Plán investičních na rok 2021. 
V příloze zápisu seznam požadavků, které žádáme zařadit 
do plánu na rok 2021 jak z rozpočtu města, tak z našeho 
rozpočtu "Na hlavu". 
Pro upřesnění zasíláme i podrobnější popis jednotlivých akcí. 

 

3/15/2020 Žádáme o zaslání cenové nabídky na nákup stromků na 
výsadbu 2. etapy  v klidové zóně - 2x lípa srdčitá, 3x dřín, 
3x kdoule, 20x svída, 20x kalina.  
A na hřbitov - 2x javor mléčný, odrůda s vínově červenými 
až hnědo černými lesklými listy.  

Symerská 

4/15/2020 Dělnický dům – vyjasnění podmínek pronájmu zahrady za 
Dělnickým domem 
Žádáme o sdělení za jakých podmínek je pronajata 
zahrada za Dělnickým domem, ostatní plocha, parcela 
číslo 65. 

 

5/15/2020 Ulice Moštěnská – nutno na dvě stanoviště blíže k obci 
Lověšice pravidelně přistavovat velkoobjemové kontejnery 
na BIO. Stávající nádoby nevyhovují, jsou malé na tak 
velkou zahrádkářskou kolonii. Dochází k jejich devastaci. 
Proto požadujeme dodávat velkoobjemové kontejnery na 
BIO a pravidelně je vyvážet ve14-ti denních cyklech. 

Kousalová 

 

Bod 8    Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) ZodpovědnostTermín 
plnění 
 

   

 
Bod   9  Závěr       
Zapsal: Engel Kamil – člen MV        Dne:  20.9.2020 Podpis 
Přílohy:            - Prioritní investiční akce rok 2021 
  - 2021 Plán na hlavu MV Lověšice 
Obdrží:  - primátor 
                          - Kancelář primátora 


