Zápis ze schůze Osadního výboru v Kozlovicích ze dne 9. 5.2011
Přítomni : Mgr. Čechová, Bc Vyplelová, p. Prchal. p. Jemelka
Host: p. Fiala Jiří
1. Pan Jiří Fiala předal OV písemnou žádost o spolupráci při rekonstrukci dětského
hřiště. Uvedl, že dětské hřiště by bylo pro děti předškolního a mladšího školního věku
max. do 11 let. Stávající vybudované hřiště není vhodné pro tuto věkovou kategorii.
Hřiště musí mít certifikát bezpečnosti a nezávadnosti, proto dětské prvky musí být
zakoupeny, aby toto splňovaly. P. Fiala se zavazuje připravit terénní úpravy, usadit
dlažby, pískoviště a celkově areál oplotit a udržovat ho v čistotě a nezávadnosti. Hřiště
by mělo být umístěno vedle jeho areálu, ale na pozemcích majitelů, od kterých by bylo
nutné sehnat povolení pronájmu na několik let. Projektovou dokumentaci o vizualizaci
dětské hřiště pan Fiala zajistí. OV tuto informaci přijal, zjistí možnosti na tuto akci a
bude usilovat o zajištění této investice třeba po etapách.
2. Odbor majetku města Přerova, p. Kameníčková zajistí úklid úřadovny v Kozlovicích,
vyklizení nepotřebných starých věcí, nechá zprovoznit toaletu v patře. Tento odbor
zadal vypracování projektu na plynofikaci OÚ.
3. Pracovníci Správy silnic Olomouckého kraje vyčistili kanály a výpusti do stávající
kanalizace na ulici Grymovská v Kozlovicích.
4. OV byl osloven, aby předal do kanceláře MmPr p. Veselé pořádané společenské
a kulturní akce v Kozlovicích za rok 2010 a to do 30. 6. 2011. Členové OV si rozdělili
jednotlivé složky (Kozlíky,KPK, bývalého předsedu p. Ing. Kučeru) které osloví
tímto požadavkem. Všechny informace týkající se akcí v Kozlovicích v r. 2010 se
shromáždí u p. Čechové, která je odešle. Na základě těchto požadavků z města – bod 5
5. Paní Vyplelová osloví paní Mgr. Gajdůškovou, bývalou učitelku, zda by neměla zájem
o psaní kroniky místní části obce Kozlovice. Materiály z akcí by vždy byly předány.
6. Dne 1.6.2011 bude veřejná schůze v Hostinci U Kučerů se zástupci města. Budou
rozeslány pozvánky, plakáty. Připravit si vhodné úvodní slovo - p. Čechová.
7. Různé:
• Hlasy z lidu: občané si přejí schůzi – OV připravuje Bulletin, který bude dodán
do každého domu v Kozlovicích. Bude i veřejná schůze, kde bude možné se na
tíživé otázky zeptat přímo představitelů města.
• Informace do Bulletinu: sečení trávy na městských pozemcích. Z důvodu
nedostatku financí (odvoz pokosené trávy je finančně náročný) zůstává 3x za
rok pokosená tráva, kterou sečou TS na městských pozemcích na místě samém.
Občané si proto mohou posečenou trávu odstranit sami, OV může zajistit
kontejner na zbytkovou trávu.
• Pokud nestačí občanům stávající kontejnery na domovní odpad, může kdokoliv
z občanů Kozlovic požádat ještě o přivezení dalšího kontejneru, (p. Antl
581 291 112) musí se však tento naplnit!!
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Na Grymovské ulici provedli pracovníci SSOK frézování komunikace, ostatní
opravy budou až po realizaci kanalizace.
Paní Čechová opět bude požadovat opravu místního rozhlasu a zaučení nové
osoby na hlášení pro případ, kdy p. Belobradová nebude moci hlásit.
Informace do Bulletinu: v měsíci červnu 2011 bude přizván kominík na čištění
a revizi komínů. Akce bude vyhlášena rozhlasem, kominík bude procházet
jednotlivé ulice, zajistí p. Jemelka.
Veřejná služba: paní Vyplelová opětovně navrhla členům přehodnotit názor
tuto službu (pan Jiří Novák). V Kozlovicích by bylo potřeba např: úklid kolem
zastávky busu, úklid kolem kaple, kolem dolního hřiště u parkoviště, natřít
starou vitrínu na informace, úklid místností OÚ, roznos písemných informací
OV- Bulletin do rodin apod. Po zvážení OV rozhodl, že p. Vyplelová se obrátí
na zástupce Veřejné služby z města p. Vykoukalovou a zajistí smlouvu.
Z Odboru majetku města Přerova pan Ing. Čajka sdělil OV: novou informační
tabuli uvést do investičních akcí na rok 2012. OV má zveřejnit své přesné
rozměry a požadavky na tabuli.
OV navrhuje, aby tato zakázka byla provedena firmou Vacula v Kozlovicích
s rozpočtem do 10 tisíc Kč.

•

Příští schůzka OV bude dne 30. května 2011 v 19, 00 hod na hřišti.

Zapsala: Bc.Vyplelová

Kontrola : Mgr. Čechová
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