
Zápis ze 6. jednání Místního výboru místní části Kozlovice

ze dne 22. září 2015

Místo konání: Kozlovice
Přítomni: Jolana Čechová – předseda

Prchal Jiří
Jemelka Martin
Židlíková Lenka
Vyplelová Alena

Omluveni:

Hosté: Korýtko Lubomír
p. Galnorová , p. Skopalová 

Program jednání:
1. Zástupce FK – přístupová cesta do sport. areálu
2. Oprava drátěného hřiště
3. Zrušení KPK 
4. Rozpočet na r. 2016
5. Různé
6. Úkoly pro členy osadního výboru
7. Žádosti a podněty směrované k MMPr

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
9. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Dlouhodobá priorita: členové MČ se dohodli se zástupcem  FK  p. Lubošem Korýtkem o 
požadavku na změně přístupové cesty do Sportovního areálu Asko, a to dle dlouhodobě 
zpracované studie. Požadujeme realizovat přístupovou cestu a vjezd do areálu od Grymova, 
kde se nacházejí městské pozemky, a to z důvodu nynější omezené kapacity parkovacích 
míst pro auta. Tato pak stojí na návsi, nelze vyjet z výjezdů domů, nebezpečí havárie, 
poškození majetku a nebezpečí úrazu občanů, kteří docházejí do areálu pěšky. FK nemá na 
takovou akci finanční prostředky. Pokud se žádalo o finanční grant, musí být vlastníkem 
pozemku, což nejsou. 

Bod 2

Členové MV žádají o opravu drátěného hřiště a to tak, aby v místech, kde je největší tlak, 
byly nainstalovány pletené umělé sítě, které se neprotrhnou silnými kopy míčem.  

Bod 3

Na jednání se dostavily zástupkyně KPK o. s. a sdělují, že převedení občanského sdružení 
na spolek, by bylo pro ně komplikované a náročné.  Sdělují, že pokud pořádají akce pro děti, 
přijde 75% dětí s rodiči z Přerova. Členů, kteří připravují akce, je již málo, děti jim odrostly, 
nemají nové členy, kteří by se podíleli na přípravách na akcích. Chtěli by však i nadále 
pořádat akce: Vodění medvěda, Vánoční zpívání v kapličce, Mikulášskou besídku a 
Společenský večírek. Veškeré plánované akce i jejich financování, by tak pořádali pod 
hlavičkou MV Kozlovice. Členové MV s tímto souhlasí.  
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Bod 4

Rozpočet na r. 2016 : 615 000,-

Zůstatek z r. 2015 : 574 000,-

Rozdělení:

Kultura ……………………36 000,-

Kancelář……………………5 000,-

Vod.přípojka OÚ…………80 000,-

Finanční prostředky 

použít na dokončení silnice Za školou, včetně točny, kde požadujeme asfaltový povrch po 
celé šířce vozovky. Dále prostředky použijeme na opravy komunikací a chodníků. 
Nevyčerpané finanční prostředky z letošního roku žádáme převést do roku následujícího. 

Bod 5

 Žádáme o osazení dopravního značení Omezení rychlosti 40 km/h  u návěstidla 
začátku obce, na ulici Grymovská směr od Grymova Radslavic. 

 V Příčné ulici byly vyhozeny sloupy, které bránily v průjezdnosti aut v této ulici, žádáme 
je opět nainstalovat. 

 Příjezdová cesta od Přerova směrem ke stanovišti kontejnerů, označená pokračující 
cyklostezka je v katastrofálním stavu, 70% je zničeno, rozdíly ve výšce je až 3 cm 
začištěných ploch, špatně provedená práce, občané si stěžují.  Zaznamenáváme od 
občanů reklamace na špatně provedené dokončovací práce na přilehlých 
komunikacích a chodnících. 

 Požadujeme veřejné sezení občanů před předání dokončené akce za účasti všech 
dotčených firem, které se podílely na položení vodovodu a kanalizace, kde by se 
občanům situace vysvětlila.  

 Požadujeme účast při předávání ukončení akce kanalizace v Kozlovicích. 

 Dotazujeme se, zda byl projekt na kanalizaci aktualizován, a z jakého důvodu byla 
vyasfaltována silnice v ul. Lány.

Bod 6 úkoly členů MČ: 

1/8/2015 – konečný návrh rozpočet – splněno

2/8/215 – účast p. Korýtka na jednání 22. 9. 2015 – splněno 

3/8/2015 – kapela Hody – splněno

Bod 7

- Oprava drátěného hřiště, a to tak, aby v místech, kde je největší tlak, byly 
nainstalovány pletené umělé sítě, které se neprotrhnou silnými kopy míčem.  

- V Příčné ulici byly vyhozeny sloupy, které bránily v průjezdnosti aut v této ulici, žádáme 
je opět nainstalovat. 

- Žádáme o zdůvodnění neopodstatněných položek projektu v rekapitulaci stavby 
kanalizační a vodovodní přípojka pro budovu OÚ v Kozlovicích, např. dopravní 
značení apod. – konzultace s odborníkem

- obnovení studie na příjezdovou cestu ke sportovnímu areálu 
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- veřejné sezení s občany se zástupci subjektů, kteří se podíleli na vodovodní a 
kanalizační přípojce.

- účast na předávání akce vodovod, kanalizace

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

- Žádáme o osazení dopravního značení Omezení rychlosti 40 km/h  u návěstidla 
začátku obce, na ulici Grymovská směr od Grymova Radslavic.

- Byl projekt na kanalizaci aktualizován a z jakého důvodu byla vyasfaltována silnice 
v ulici Lány?

-

Bod 6 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
3/8/2015

Zadání úkolu (požadavku)
Kapela Hody 

Z: předseda p. 
Čechová Jolana

T: příští jednání 
výboru

splněno
Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: pověřený člen

T: 07/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

1/9/2015
2/9/2015

- Oprava drátěného hřiště
- Instalace sloupků v |příčné ulici

Z: Maj
T: 
Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
1/9/2015
2/9/2015
3/9/2015

- Vybudování přístupové cesty do 
sportovního areálu Asko od Grymova.

- Žádáme zdůvodnění neopodstatněných 
položek projektu v rekapitulaci stavby 
kanalizační a vodovodní přípojka pro 
budovu OÚ v Kozlovicích, např. 
dopravní značení apod. – konzultace s 
odborníkem 

- obnovení studie na příjezdovou cestu ke 
sportovnímu areálu 

Z: 

T: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

1/8/2015
2/9/2015

3/9/2015

-Opravy a rekonstrukce chodníků a 
komunikací 
- Osazení dopravního značení Omezení 
rychlosti 40 km/h
- účast členů MČ při dokončovacích pracích  a 
předávání akcí

Z: 

T: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok
2/8/2015
1/9/2015

- Vybudování obchvatu Kozlovic
- Byl projekt na kanalizaci aktualizován a 

z jakého důvodu byla vyasfaltována 
silnice v ulici Lány? 

-

-

Z: předseda

T: 

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Vyplelová 

Jolana Čechová – předseda OV Dne:14.10.2015

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


