
Zápis z 12. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic

ze dne 7. 3. 2016

Místo konání: Kozlovice 
Přítomni: Jolana Čechová

Martin Jemelka
Jiří Prchal
Alena Vyplelová

Omluveni: Lenka Židlíková

Hosté: 2 osoby - Zástupci z Vaku, ekonomové

Program jednání:
1. Vodné - stočné
2. Podpora kultury
3. Požadované opravy
4. Na vědomí 
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

Zástupci z Vaku nám vysvětlili a zodpověděli otázky, které jim byly zaslány.  Jednalo se o 
výši vodného a stočného, je počítán republikový průměr. Výše vodného a stočného se řídí 
zákonem a vyhláškou. Pokud RD nemá studnu, tak vodné se rovná stočné. Stočné paušál 
35m3/ na osobu. Neřeší se počet osob, které v domě nebydlí. Nutno doložit písemně 
nebydlící osoby na Vak.  Zálohy na vodu je možné si zvýšit. Pokud činí problém zaplatit 
fakturu, je možné se domluvit na splátkovém kalendáři. Odpovědi k dotazům občanů jsou 
podrobně vyvěšeny na nástěnce u zastávky a byly rozeslány mailem.

Bod 2 Členové MČ souhlasí z částky na kulturu s proplacením:

- podporu ve formě sponzorského daru ve výši 4000,- Kč (formou nákupu na doklad) 
pro sbor dobrovolných hasičů, který má výročí 80 let založení DJ.

-   sponzorského daru na Společenský večer, který se koná dne 19. 3. 2016 ve výši 
1000,- Kč (forma dokladu). Dále byl předán, na tento večírek, věcný sponzorský dar 
z MMPr a TSMP.

- sponzorský dar ve výši 2000,- Kč (formou dokladů) při příležitosti Velikonoční besídky 
v místní Mateřské škole.
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Bod 3 - opravy

- Požadujeme dát do původního stavu stezku vedoucí k Bečvě z ulice U Pomníku 
vedoucí kolem RD    M., která je zničená po kanalizaci. 

- Totéž spravit spádovou stezku (zpevnění) od točny směrem k přečerpávací stanici.

- Nejsme spokojeni s výslednou prací ořezu stromů v ul. Na Zábraní a Tučínská, kde 
byla provedena neodborná práce. Občané si stěžují, že jim stromy nebo jejich kořeny 
způsobují škody na majetku. Požadují revizi a novou výsadbu zeleně.(p. Š., p. M.)

- Urgujeme opravu lavičky na návsi v ul. U Pomníku naproti RD N.

Bod 4

- Vzali jsme na vědomí podanou Petici občanů v ulici Na Zábraní, která se týká opravy 
tamní komunikace. 

- Byli jsme seznámeni s výroční zprávou o stavu veřejného pořádku na teritoriu OO 
Přerov 1 za leden až prosinec r. 2015 – Policie Přerov

- Souhlasíme s pronájmem pozemků na ul. Květná manželům Ch.. 

Bod 5 - různé 

Informace k občanům, kteří by potřebovali projednat záležitosti: 

Nové termíny schůzí : 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 8.8., 5.9., 3.10., 14.11., 12.12. 

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: 07/2015

Splněno/Nesplněno/ 
prodloužení termínu

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/

Číslo jednání MV/rok

Zadání úkolu, (požadavku) Termín plnění 

1/12/2016 Požadujeme dát do původního stavu stezku 
vedoucí k Bečvě z ulice U Pomníku vedoucí 
kolem RD M., která je zničená po 
kanalizaci. 
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2/12/2016 Totéž spravit spádovou stezku (zpevnění) 
od točny směrem k přečerpávací stanici.

3/12/2016 Nejsme spokojeni s výslednou prací ořezu 
stromů v ul. Na Zábraní, kde byla 
provedena neodborná práce. Občané si 
stěžují. (p. Š.)

4/12/2016 Urgujeme opravu lavičky na návsi v ul. U 
Pomníku naproti RD N.

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

Zapsal: Vyplelová

Kontrola: Čechová Dne: 15. 3. 2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


