
Zápis z osadního výboru v Kozlovicích ze dne 28. listopadu 2011 
 
Přítomni : Mgr. Čechová, p. Prchal, p. Jemelka, p. Vyplelová 
 

1. V souvislosti s přípravou schůze seniorů vytvoří p. Mgr. Čechová  zprávu 
ve které zpracuje žádosti, které jsme zaslali na Magistrát města Přerova a 
odpovědi, které jsme od patřičných odborů získali. Toto bude předneseno 
na setkání seniorů  dne 8.12.2011. 

2. Vzhledem k tomu, že místní část Kozlovice se rozrůstá o další rodiny 
s malými dětmi, nabízí se zbudovat  řádné hřiště pro děti mladšího věku a 
jejich rodiče dle požadavků EU. O tuto výstavbu hřiště  projevil zájem 
pan Fiala Jiří a to na pozemku  sportovního areálu v Kozlovicích. Tímto 
žádáme finanční pomoc pro  výstavbu tohoto dětského  hřiště. 

3. Objednání 5 ks hrablí na zimní údržbu , která budou rozmístěna u 
jednotlivých členů OV, což je prakticky ve všech směrech rozprostírající 
se místní části Kozlovic. V případě  předpovědi napadení sněhu  objedná 
hrabla u TS  – pí Vyplelová. 

4. P. Čechová zjistí,  za jakých podmínek a kdo z místních občanů, by měl 
zájem o práce  na zimní údržbě chodníků příp.  potřebné úklidové práce 
na obci. 

5. Pan Jemelka osloví manžele H.,  v souvislosti se stížností, kterou zaslal 
pan H. Vysvětlí situaci, na kterou vznesl dotazy  a zeptá  obou manželů  
na možnosti vedení místní kroniky.  OV obdrží  finanční  obnos na její 
zakoupení. Neustále se hledají dobrovolníci, kteří by kroniku zpracovali.  

6. Příprava na schůzi seniorů : 
Zajištění občerstvení – p. Čechová, p, Vyplelová, p. Prchal 
Zajistit pomoc členů KPK  při přípravě místnosti  na schůzi - p. 
Vyplelová.  
Zajištění vystoupení dětí z místní MŠ - p. Čechová, Hlávková. 

7. Pan Ing.Kučera předal  časové termíny, kdy bude ve svátcích otevřena 
místní kaplička. Při vánočních a novoročních svátcích se v kapli vystavuje  
zapůjčený Betlém  a  také již  nově vznikající Betlém, na kterém se  
finančně podílejí občané Kozlovic. V letošním roce jednu figurku 
financoval OV z dotačních peněz Magistrátu města Přerova.  

 
Zapsala : Bc.Vyplelová     kontrola : Mgr. Čechová 
 


