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Zápis z jednání OV ze dne 16. září 2014

Omluvena: MUDr. Židlíková,  

1. Nahlásit v místním rozhlase, že dne 17. 9. 2014 nepoteče od 9. hod. do 16. hod. voda, 

z důvodu rekonstrukce vodovodu- p. Hlávková Marie. Návrh p. Prchala ohledně 

znělky v rozhlase - zakoupit CD P. Nováka.

2. Návrh p. Prchala ohledně hlídkování dospělé osoby u přechodu k místní MŠ a 

zastávce Busu  v rámci bezpečnosti od 7. do 8. hodiny ve všední dny. Zeptat se kdo 

by měl zájem o takovou dobrovolnou službu- zjišťují všichni zúčastnění.

3. Požadavek na odpadkový koš k lavečce, která je již umístěná u obchodu.

4. 20. října 2014 budou v naší místní části Hody. U Technických služeb Přerov zajištěn 

úklid obce včetně kropicího vozu. Objednána kapela p. Hasa. Zajištěna mše svatá.

5. Odsouhlasen příspěvek 1520,- Kč na akci Mosty k životu z částky na kulturu.

6. Odsouhlasen příspěvek Mysliveckému sdružení na pachové ohradníky v částce 5000,-

Kč, které jsou umístěny v polích z Kozlovic do Radslavic. Vzniká potřeba ohradníků 

z Kozlovic do Přerova.

7. Členové OV odsouhlasili částku FK  za úpravy na šatnách FK Kozlovice v částce 

15 311,- Kč z částky na sportovní vyžití.

8. Požadavek z FK Kozlovice ohledně využitelnosti drátěného hřiště na trénování. 

Členové OV domluví schůzku s členy FK a domluví si pravidla používání i pro 

veřejnost.

9. Komíny na Obecním úřadě budou opraveny. Zastávka MHD Na Vrbovcích bude 

realizována, náklady na zastávku budou financovány jak z našeho rozpočtu, tak 

z rozpočtu města. 

10. Rozpočet na rok 2015 projednán se členy OV a odsouhlasen. Předsedkyně p. Čechová 

jej předá na Magistrát.

11. Rekonstrukce vodovodu. Čelíme jak telefonickým, tak ústním stížnostem od našich 

občanů. Jsou velké problémy s probíhající rekonstrukcí vodovodního řádu v naší 

místní části: občané jsou velmi nespokojeni s probíhajícími pracemi. 3 měsíce zápasí

se špínou a prachem. Vykopané jámy jsou nevhodně označeny (možnost pádu do 

nich), kanály jsou usazené nad obrubníky, občané nevidí žádný stavební dozor, který 

by práce koordinoval, a který by vysvětlil občanům danou situaci. Mimo jiné jsou 

zničené nájezdy k domům, snížila se kvalita vody, kdy musí občané odpouštět, aby 

mohli použít vhodnou vodu. Z pátku 19. 9. 2014 na sobotu 20.9.2 014  tekly proudy 

vody po celé Grymovské ulici, vznášíme dotaz, kdo tuto vodu zaplatí (při stejné sazbě 

za kubík vody jako v Přerově)? Po celé déle komunikace jsou nánosy hlíny a bahna, 

občané požadují řádnou úpravu a vyčištění terénu kolem svého obydlí. Žádáme 

kompetentní osobu o řádné vysvětlení.

12. Členové OV požadují oficiální informace, které se týkají akce, navazující na nový 

vodovodní řad a to, jak pokračuje výstavba kanalizace v Kozlovicích. V jakém 

časovém horizontu bude kanalizace zahájena, zda již začíná, jak budou probíhat práce 
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– harmonogram. Občané vznáší dotazy stran průjezdnosti přes místní část a kdy je 

předpoklad ukončení.

Zapsala / Vyplelová Kontrola/Čechová


