Zápis Osadního výboru Kozlovice ze dne 9. ledna 2012
Přítomni: Mgr. Čechová, p. Prchal, p. Jemelka, Bc. Vyplelová
1. Závěry ze schůze seniorů v prosinci: při příštím objednávání místnosti na jakoukoliv
veřejnou schůzi, pořádnou OV, sepíšeme s potencionálním partnerem smlouvu, která
bude obsahovat jasná pravidla a požadavky na přípravě schůze.
2. Pan Korýtko předal členům studií, která zobrazuje možnost vybudování nového
parkoviště ke sportovnímu areálu. Studie nabízí řešení a to zcela vyloučení průjezdu
aut přes náves, kolem kaple a parkování vozidel z druhé strany areálu. Bude nutné
zjistit finanční odhad této akce a její možnosti. Členové OV si ponechávají čas k
prozkoumání a diskuzi kolem této možnosti.
3. Paní Čechová obeznámila členy s možností přivýdělku při zimní údržbě v obci,
zametání napadeného sněhu na chodnících, místní zastávce apod., dosud toto
obhospodařovalo město. Nyní je možnost si vlastními silami z místní části při sněhové
kalamitě okamžitě uklidit stěžejní místa, kde nejvíce lidí chodí .
4. OV očekává výsledek revizí stávajícího technického stavu kanalizace v Kozlovicích,
v ulicích Na Zábraní, Tučínská. Dotaz členů OV : proč nebyla vyčištěna kanalizace
na ulici Grymovská?
5. OV žádá z důvodu bezpečnosti a z důvodu nadměrného spadu listí, odstranit letité lípy
na návsi( lípy kolek kaple), které mají své kořeny pod kaplí i ve dvorech stojících
blízkých domů. Při spadu lipových květů a listí má kaple i blízké domy plné okapy.
Dotčení občané musí opakovaně okapy jak v kapličce, tak okapy svých domů čistit,
aby listí neucpalo stávající, již tak chatrnou, kanalizaci. Na místě samém by pak bylo
vhodné zasadit stromy mladé, možná i jiného druhu.
6. Prosíme |Magistrát města – odbor majetku o vytipování objektu či místnosti, které
patří městu, za účelem pronajmutí místností, která by byla vhodná k provozování
soukromého obchodu (např. Obecní úřad, nově opravená hasičská zbrojnice, která
není využívána, bývalá Jednota?) hlásí se nám osoby které by obchod provozovaly…
7. Otevření místní kaple ve sváteční dobu. Příští jakékoliv svátky řešit s panem
Ing.Kučerou termíny a čas otevření místní kaple. Na příště bude nutné zajistit
plakát, který zve na prohlídku Betléma v kapli v Kozlovicích a umístit tuto
informaci v Přerovských listech pro ostatní obyvatele Přerova a na ostatních
veřejných místech v obci.
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