
Zápis z 14. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic

ze dne 9.5.2016

Místo konání: Kozlovice 
Přítomni: Jolana Čechová

Martin Jemelka
Jiří Prchal
Alena Vyplelová

Omluveni: Lenka Židlíková

Hosté:

Program jednání:
1. Sečení, úklid
2. Pozemky v nájmu
3. Komunikace Grymovská
4. Mše
5. Osvětlení kaple
6. Vak 
7. Úkoly pro členy osadního výboru

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr
9. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
10. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání

Bod 1

Očekáváme odpověď od p. Doupalové – sečení travních porostů v Kozlovicích.

Úklid u požadovaného domu objednán u TMSPr.

Bod 2

K pozemku, který žádá k nájmu p. L.C.L. jsme naším šetřením zjistili, že je má v pronájmu 
soukromý zemědělec p. S.J., který má uzavřenou řádnou smlouvu na pronájem zmíněného 
pozemku s MMPr. Z tohoto vyplývá, že s dalším nájmem nesouhlasíme.

Bod 3

Žádáme o kontrolu a případné lepší usazení kanálů, které se hýbou a jsou hlučné, na 
komunikaci Grymovská, (kanály na začátku i uprostřed obce), která byla v loňském roce 
opravená. Občané, kteří bydlí v domech u této komunikace, si stěžují, že při nájezdu aut na 
kanály slyší rány a bouchání. Denní průjezd kamionů je kolem 50 denně.
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Bod 4

Májová mše svatá se bude konat 22.5.2016. Žádáme o úklid  v blízkém okolí kaple. Také 
žádáme, aby v tuto dobu nebyl na návsi kontejner na odpad, ten je možno dát buď na kraj 
obce nebo na Tučínskou ul.

Bod 5

Noční nasvětlení kaple, by stačilo od 21 hodin. Žádáme i o snížení intenzity světla z hlediska 
hospodárnosti (nyní je kaple osvětlena již od 18 hodin).

Bod 6

Informace: 

Pan S. jednal s kompetentním pracovníkem Vaku ohledně kompenzací na vodném a 
stočném, které bylo slíbeno před stavbou vodovodu a kanalizace. Ing. Mrva slíbil, že při 
dalším vyúčtování bude odečteno plošně 3 až 5 kubíků, na každý RD v Kozlovicích.  

Bod 7 Úkoly pro členy osadního výboru

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z: 

T: 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/Číslo

jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost,

Termín plnění

1/14/2016 K pozemku, který žádá k nájmu p. L. C. L., 
jsme naším šetřením zjistili, že je má 
v pronájmu soukromý zemědělec p. S.J., který 
má uzavřenou řádnou smlouvu na pronájem 
zmíněného pozemku s MMPr. Z tohoto 
vyplývá, že s dalším nájmem nesouhlasíme.

2/14/2016 Májová mše svatá se bude konat 22.5.2016, 
Žádáme o úklid  v blízkém okolí kaple. Také 
žádáme, aby v tuto dobu nebyl na návsi 
kontejner na odpad, ten je možno dát buď na 
kraj obce nebo na Tučínskou ul. Noční na 
světlení kaple, by stačilo od 21 hodin, Žádáme 
i o snížení intenzity světla z hlediska 
hospodárnosti (nyní je kaple osvětlena již od 
18 hodin).

3/14/2016 Žádáme o kontrolu a případné lepší usazení 
kanálů, které se hýbou a jsou hlučné, na 
komunikaci Grymovská, (kanály a začátku i 
uprostřed obce) která byla v loňském roce 
opravená. Občané, kteří bydlí v domech u této 
komunikace, si stěžují, že při nájezdu aut na 
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kanály slyší rány a bouchání. Denní průjezd 
kamionů je kolem 50 denně.

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu (požadavku) Z:
T:

Bod 10 Závěr

Zapsal: Vyplelová

Kontrola: Čechová Dne: 16.5..2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


