
Zápis z 11. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic

ze dne 1. 2. 2016

Místo konání: Kozlovice 
Přítomni: Jolana Čechová

Martin Jemelka
Jiří Prchal
Alena Vyplelová

Omluveni: Lenka Židlíková

Hosté:

Program jednání:
1. Oprava ulice Na Zábraní
2. Reklamace – přečerpávací zařízení vodovodu
3. Kultura MČ
4. Osvětlení přechodu, odpadkový koš
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

Členové MČ upřednostňují opravu celé ulice Na Zábraní, tzn. povrch komunikace. Poté 
naplánujeme opravu lemujících chodníků, doplnění prasklých dlaždic, výměna obrubníků 
apod. 

Bod 2

Při výstavbě přečerpávacího zařízení vodovodu, které je umístěno v břehu za točnou ulice 
Za Školou směrem k řece, požadujeme bývalou stezku dát do původního stavu. Občané tudy 
chodí k řece a dostávají se na kolách k cyklostezce. Proto požadujeme opětné zpevnění 
povrchu, vysypání štěrkem, tak aby se tudy dalo přejít pěšky nebo s kolem. – úkol p. 
Valkovič.

Bod 3

1)6. února 2016 uspořádá kolektiv zabývající se kulturními akcemi „Vodění medvěda“, 
pro místní část Kozlovice. Sraz masek v 8,30 v obecní úřadovně 1. patro. 

2)19. března 2016 od 20,00 hod. bude uspořádán večírek pro občany místní části v
restauraci Na hřišti s programem.
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Bod 4

1)Žádáme o instalaci osvětlení  k přechodu  k MŠ z ulice Grymovská do ulice Za Školou, 
směrem k obchodu Racek, není vidět na občany,  děti a školáky, kteří zde přecházejí 
ať už k MŠ nebo k autobusové zastávce. Zvýšil se zde provoz aut při otevření 
obchodu Racek. 

2)Žádáme o přemístění odpadkového koše, který je nyní umístěn před kaplí v ul. U 
Pomníku. Žádáme jej přemístit k turistické mapě na protějším chodníku, kde v létě 
zastavuje spousta kolařů a turistů.    

Bod 5

1)Členové místní části byli seznámeni se zápisem z 11. schůze výboru pro místní části. 

2)Jubilantům budeme z částky na kulturu přispívat 100 Kč na květiny.  

Bod 6 – Vyzvednout sponzorský dar u TSMP u p. Švadlenkové- provede Vyplelová

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Bod 6 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: pověřený člen

T: 03/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

1/11/2016 Vyzvednout sponzorský dar u TSMP u p. 
Švadlenkové- provede Vyplelová

Z: Vyplelová

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

1/11/2016

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
žádosti se specifikací vůči komu je na MMPr 
směrována, např. STAV, MAJ, ROZ, KP, …)

1)Žádáme o instalaci osvětlení k přechodu 
k MŠ z ulice Grymovská do ulice Za 
školou, směrem k obchodu Racek, 
není vidět na občany, děti a školáky, 
kteří zde přecházejí ať už k MŠ nebo 
k autobusové zastávce. Zvýšil se zde 
provoz aut při otevření obchodu 
Racek. 

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu
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2/11/2016 2)Žádáme o přemístění odpadkového 
koše, který je nyní umístěn před kaplí 
v ul. U Pomníku. Žádáme jej přemístit 
k turistické mapě na protějším 
chodníku, kde v létě zastavuje 
spousta kolařů a turistů.    

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Žádost nebo podnět s bližší specifikací (popis 
podnětu)

Z: předseda

T: příští jednání 
výboru

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Podnět s bližší specifikací (popis podnětu) Z: předseda

T: 03/2016

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Zapsal: Vyplelová

Kontrola: Čechová Dne: 10. 2. 2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


