Zápis Osadního výboru v Kozlovicích z dne 7. října 2013
Přítomni : všichni členové OV
 Předsedkyně OV vznesla dotaz na Vak ohledně stočného. Občané nesouhlasí
s vyúčtování stočného v místní části, mnohým se zdá uvedená částka vysoká,
vzhledem k tomu, že v Kozlovicích v mnoha případech není kanalizace funkční.
Odpověděla p. Smolková vedoucí obchodního oddělení Vak – stočné pro Kozlovice
v r. 2013 činí 12,83 bez DPH.
 Členové OV souhlasí s projektem na umístění autobusové zastávky v ul. Na
Vrbovcích.
 Zbývající finanční prostředky určené na provoz OV, vyčerpáme na mobiliář např.
taška na notebook (300,-Kč zakoupeno), toner do kopírky, skartovačka, řezačka na
papír, nástěnka a lehké židle pro KPK, omalovánky, pastelky na Mikulášskou besídku
dětem.
 Rozpočet na investice v r. 2014 se bude na Magistrátu projednávat dne 14. 10. 2013
účastní se p. Čechová a Vyplelová. Návrh rozpočtu pro místní část Kozlovice
přikládáme.
 Vytvoření pozvánky na Hody v Kozlovicích, které se konají 20. 10. 2013 – zajistí p.
Vyplelová.
 Strojové čištění v ulici Za školou je zbytečné, vysvětleno a dáno na vědomí řediteli
TSMP.
 Naplánováno Setkání seniorů dne 11. prosince 2013 od 16 hodin- pozvánky, program
p. Vyplelová . Příspěvek KPK o. s. p. Marie Hlávková, bude přizvána policie npor.
Chlápek.
 FK Kozlovice zastoupené p. L. Korýtkem žádá o dotaci 40 000,- na rekonstrukci
sociálního zařízení a šaten na hřišti.(odpověď p. Čechová, Vyplelová)
 Upozorňujeme na havarijní stav vozovky na ulici Grymovská u výjezdu od bývalé
tiskárny, kde je několik obrovských děr ve vozovce. OV žádá o opravu této vozovky.
 Žádáme TSMP o odstranění velkého náletového keře, při výjezdu z Kozlovic na
Grymov na levé straně u vozovky. Tytéž vzrostlé náletové křoviny odstranit
z blízkosti vozovky při výjezdu z Kozlovic do Přerova.
 Předsedkyně předala návrhy na nové autobusové spoje, které občanům Kozlovic
chybí. Např. od 11hod do 14 hod, zejména spoje pro děti, které končí ve škole. Děti
musí chodit daleko na zastávky, protože na těch blízkých, autobusy nestaví. Žádáme,
aby autobusové spoje, alespoň přibližně, navazovaly na vlakové spojení.
 Občané si zvykají nakupovat v místním obchodu firmy Racek, který je umístěn
v bývalé hasičárně v ulici Za školou. Někteří občané zajíždějí k obchodu autem, staví
zde i zásobovací auta, stojí však na nezpevněném povrchu vozovky, která je
v havarijním stavu. Vozovku bychom potřebovali řádně opravit a vyznačit na ni
přechod pro chodce, který by měl být osvětlen, protože hrozí nebezpečí úrazu,
obzvlášť pro děti, které chodí do obchodu a pak na zastávku autobusu.

 Informace od pana Prchala: zbudování Wifi v celé obci (investice asi 50000,-, na
osobu 250,-/ měs.) Zřizuje fa Emos, dodavatele sítě je třeba domluvit. Vznášíme
dotaz, zda by bylo možné realizovat Wifi u trvale bydlících občanů v obci.
 Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nemáme jasnou odpověď ohledně omezení
průjezdnosti aut nad 7,5 t., žádáme odpovědné orgány, aby nám sdělili svá stanoviska
a ty zaslali včas i ombudsmanovi. Paní Čechová vytvoří dopis s dotazem, jak celá
záležitost pokročila. Dopis bude odeslán na Magistrát města Přerova Ing. Lajtochovi i
hejtmanovi Olomouckého kraje Ing. Rozbořilovi.
Zapsala: Vyplelová Alena

Kontrola Mgr. Čechová Jolana

