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Zápis o předání dosavadních materiálů, klíčů a informací bývalého OV  

ze dne 22.2.2011  

Přítomni:  

 Mgr. Čechová Jolana, MUDr. Židlíková Lenka, Bc.Vyplelová Alena, p. Prchal 
Jiří, p. Ing. Kučera František 

1. Pan Ing. Kučera předal nové předsedkyni OV Mgr. Čechové, klíče od 
Obecního úřadu v Kozlovicích a klíče od informační vitríny u MŠ 
v Kozlovicích. Dále předal soupis žádostí o potřebné investice v 
Kozlovicích na letošní rok. 

2. Ing. Kučera informoval přítomné o možnosti čerpání finanční 
podpory z města na akce pořádané v Kozlovicích. Tato finanční 
podpora činí 20,-Kč na 1 obyvatele. Celková suma, by měla být podle 
počtu obyvatel asi 11 000,-Kč. Přesný počet obyvatel místní části 
zjistí Mgr. Čechová 

3. OV žádá o srovnání proinvestování finančních prostředků s jinými 
místními částmi města – zjistí p. Prchal 

4. Byli jsme seznámeni se vznesenými požadavky OV Kozlovice na 
investice v roce 2011:  

• oblast kolem místní MŠ: oprava plotu kolem MŠ, oprava okapů, 
chodníku, renovace pomníku, vysázení trávy, oprava a zvýšení 
brány do dvora, omítnutí zídky.  

• budova OÚ : je naplánována schůzka s p. Kameníčkovou, 
z Odboru Majetku města Přerova, ohledně obhlídky předávaného 
OÚ, která se uskuteční dne 9.3.2011m v 15 hod. na místě samém  

OV bude požadovat informace o tom, jakým způsobem je budova 
vytápěna a žádat o zprovoznění topení v budově. Dále budou 
předány OV rezervní klíče a bude zjištěn stav WC a dalších 
místností, či možnost vybavení úřadovny.  

Na schůzce OV zjistí záměr města budovy OÚ i jemu přilehlých 
budov. 
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• Doplnění místního veřejného osvětlení:(ul.Grymovská) 

• Hasičská zbrojnice: prověřit technický stav dřevěné věže a zajistit 
opravy. 

(MŠ, OÚ, veřejné osvětlení, hasičská zbrojnice viz dopis Odbor 
majetku města, ing. Čajka, 8. 9. 2010) 

• Oprava veřejného rozhlasu: Hlášení není rozumět, je nutno 
prověřit správné rozmístění rozhlasových amplionů. Několikrát již 
byl místní rozhlas již opravován. Z dalších možností předávání 
informací se nabízí bezdrátový rozhlas. 

        Hlavní požadavky občanů Kozlovic: vystavění kanalizace a výstavba 
Obchvatu Kozlovic. 

5. OV žádá o informace jak daleko a v jakém stavu je studie oprav ulice 
na Záhumenní, studie obslužnosti sportovního areálu v Kozlovicích a 
kdy se začne stavět obchvat Kozlovic a kanalizace. 

6. Ing. Kučera informoval o obchvatu Kozlovic, že nejsou vykoupeny 
všechny pozemky k tomuto dílu potřebné a to od občanů Kozlovic p. 
J.S.   a p. B.M.. 

7. Ing. Kučera sdělil některé kontakty na příslušné odbory Magistrátu 
města Přerova, se kterými v minulosti již jednal.  

8. P. Prchal oznámil potřebnost webových stránek obce Kozlovice.  
Možnosti www stránek zjistí MUDr. Židlíková Lenka. Obsah 
webových stránek bude projednán na příštím jednání OV.  

9. OV upozorňuje na nekvalitně provedené dílo a žádá o opravu: 
nutnost odstranění vad chodníku ul. Grymovská v délce 110 m – 
jednání na Stavebním odboru s vedoucím P. Dostálem – zajistí Bc. 
Vyplelová Alena 

 Dne 2. března 2011    Zapsala: Bc. Vyplelová  Alena 

       předseda OV: Mgr. Čechová Jolana v. r. 


