
Zápis z porady členů OV Kozlovice ze dne 19. 8. 2013 a 16. 9. 2013

Přítomni: Mgr. Čechová Jolana, P. Jemelka, P. prchal, MUDr. Židlíková, 

Bc. Vyplelová

19. 8. 2013:

1. Členové OV řešili zbývající finanční prostředky  na  akce , které se 

budou konat do konce letošního roku. Jedná se  o  přispění na:  Tradiční 

posezení pro seniory, přispění na figurku do kaple (betlém), příspěvek 

KPK  na Mikulášskou nadílku, proplacení kapely na Hody. 

2. Informace od fy Racek, která otevře v místní části prodejnu pečiva se 

smíšeným zbožím.

3. Dodržování nočního klidu – chystá se schůzka se stěžovateli, zástupci 

města a OV. 

4. Žádost na TS: Trváme na zničení plevelů na chodnících a patnících

lemující komunikace. Žádáme o ořez stromů.  Na začátku Kozlovic

stromy brání lampě dosvítit na chodník.

16. 9. 2013

1. Odplevelení chodníků: nejsme spokojeni s ničením plevelů kolem 

patníků. Žádáme odstranění plevele z chodníků a patníků v celé obci. 

2. Odpadkové koše jsou již umístěny, očekáváme ještě umístění 

odpočinkových laveček. 

3. Zastávka Na Vrbovcích: chybí projekt! Souhlasíme s vypracováním 

projektu na budovu zastávky Na Vrbovcích. Žádáme provedení zastávky

z přírodního materiálu - dřeva / esteticky lépe zapadne do okolí než 

zastávka z plastu, která se těžce udržuje /. 

4. Členové OV souhlasí s objednáním kapely na Hody u příležitosti svátku 

Sv. Vendelína 20 října 2013. Vyhrávat bude kapela Kryštofa Hasy od 

8:30 do 10:30 hod.

5. Fa Racek otevřela svou prodejnu v budově hasičské zbrojnice dne 13. 9. 

2013

6. Zbývá částka z rozpočtu 146 tis. Kč k proinvestování

7. naše návrhy:

- 50 tis. Kč chodníky přesunout na příští rok 



- v rámci oprav a dle projektu žádáme etapově zvládnout opravu stávající 

kanalizace. Žádáme o revitalizaci a funkčnost stávající kanalizace, kterou by 

bylo možno nachystat tak, aby kanalizační řád byl kapacitně dostačující 

v období dešťů a vyhovoval projektu budoucí kanalizace.

- žádáme o výměnu vchodových dveří na budově Obecního úřadu 

- navrhujeme zakoupení chemického WC pro JDH z peněz nákup mobiliáře

- zjistit, zda je možné plošné pokrytí  Wifi  pro celou obec

- smuteční vývěsku zajistí: Vyplelová,

- zjistit zda naše místní část má znak obce- matrika. 

(Návrhy jsou předběžné a budou upřesněny na schůzi OV v říjnu)

Žádáme příslušné odbory o zaslání vyúčtování plánovaných investic na rok 

2013 a informace, zda se neproinvestované peníze dají použít na něco jiného 

nebo přesunout do roku 2014.

Zapsala :Vyplelová Kontrola : Čechová


