Zápis z jednání členů OV ze dne 10. února 2014 v Kozlovicích
Přítomni: p. Prchal, p. Jemelka, Mgr. Čechová, Vyplelová, MUDr. Židlíková
1) Zaslán dotaz na ombudsmana, v jakém stavu je šetření kolem naší zaslané petice.
Odpověď dodána.
2) DHJ – p. Blaťák zaslal požadavky na vybavení a činnost své dobrovolné jednotky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vice položek a tyto jsou finančně náročné, žádáme o
prioritní rozdělení požadavků. Pokud zbudou v našem rozpočtu finanční prostředky,
budou realizovány další požadavky DHJ. Vyjádření k položkám:
- okenní mříž do dvorního traktu- požadujeme zdůvodnění
- zámky dveří - ano – jaké, kolik
- světla – ano – jaké, kolik
- nádoba na odpad – zajištěna Technickými službami (zajišťuje paní Kameníčková)
- nátěry – zdůvodnění co se bude natírat, jaké barvy, kde, kolik
- terénní úpravy jaké, kde, zda dvorní trakt, zda se bude stavět garáž na auto, či nikoliv
apod. – vyjasnění.
3) Ač budova Obecní úřadovny (dále jen OÚ) není naše, potřebujeme kompetentní osobu,
která přebrala práci výměny dveří. Je třeba, aby ještě v záruce byly dodělány zárubněvymalování, totéž po rozvodech plynu jsou nedodělky ve vymalování stěn.
4) Bereme na vědomí podmínky krátkodobého užívání nebytových prostor do pronájmu.
Dosud OÚ nemá prozatím podmínky pro takovéto užívání nebytových prostor. Správce
budovy je Mgr. Čechová Jolana.
5) Horní místnosti OÚ užívá KPK. V těchto místech je potřeba výměny stávajícího WC.
Dotazujeme se, zda by byla výměna možná našimi občany, kteří pracují v oboru. Tzn. bez
výběrového řízení, některé opravy by byly tímto levnější.
6) Autobusová zastávka: zjištěna cena zastávky v Oseku n.B.- tam zastávka byla prováděna
fa Albo včetně odpadu, dlažby, osvětlení a dřevěné boudy cca 90 tis.
7) Ořezy stromů v Kozlovicích – viz mail od pí. Doupalové- vytisknout
8) Na příští schůzi připravit rozpisy fin. prostředků za minulý rok. Vyzvednout toner u p.
Bradové – p. Vyplelová.
9) Po vyhodnocení priorit hospodaření s finančními prostředky, bude rozhodnuto, které
aktivity budou finančně podpořeny ( FK,DHJ,KPK,apod).
zpr. Vyplelová / kontr.Čechová

