
Zápis z 17. jednání Místního výboru m.č. IV- Kozlovic

ze dne 3.10 2016

Místo konání: Kozlovice 
Přítomni: Jolana Čechová

Alena Vyplelová
Jiří Prchal
Lenka Židlíková

Omluveni: Jemelka Martin
Hosté:

Program jednání:
1. Finanční rozpočet na r.2017
2. Plánované akce
3. Různé 
4. Úkoly pro členy MČ
5. Žádosti a podněty směrované k MMPr
6. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu
7. Závěr

Stručný zápis z průběhu jednání:

Bod 1

Rozpočet na rok 2017 

606 obyvatel dotace 787 800 Kč

--------------------------------------------------------------

Převod z r. 2016 asi 466 000 Kč

Z chodníků nerealizováno             301 000 Kč

Zbytek 118 00  Kč

--------------------------------------------------------------

Neproinvestováno asi 885 000 Kč

Členové MV se dohodli, aby  byla  prioritou  oprava silnice Na Zábraní. 

1a)

Žádáme o realizaci celkové opravy této silnice. Dáme na opravu všechny dotace. Žádáme 
Magistrát o příspěvek na opravu komunikace, která byla po vybudování místní kanalizace a 
vodovodu zcela zničená. Nyní je tato komunikace v naprosto dezolátním stavu. 

1b)

Opravy chodníků: Pokud se jedná o chodníky na ulici Grymovská, ty budou opraveny spolu 
s opravou dotčené silnice, která patří Olomouckému kraji. Ostatní chodníky budou opraveny 
postupně spolu s opravami přilehlých komunikací. Pokud tomu tak nebude, budou 
vytipovány chodníky, které jsou v nejhorším stavu a ty budeme požadovat opravit.
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1c)

Z rozpočtu vyčlenit dotace na kulturu a sport asi 20 000 a dovybavení spotřebním 
materiálem místnosti OÚ (hrníčky, sklenice, ubrusy, a pod) asi 10 000 Kč. 

  

Bod 2

Plánované akce:

 23. října 2016 se uskuteční v Kozlovicích tradiční Hodové slavnosti. Od 8 h ráno bude 
vyhrávat kapela „Hanácké výběr“. V 10,30 h v místní kapli bude sloužena Mše svatá. 
Od 14,30 h v místním areálu Asko hraje kopanou mužstvo Kozlovic se Šumperkem.  

 Akce Senioři – Mikulášská besídka -  8.12. v 16 hodin. 

Zajistit občerstvení, pozvánky – Vyplelová

Pozvat děti z místní MŠ – Židlíková

Zpráva o činnost za rok – Čechová

Přizvání hosta, člen policie, který má na starostí naši MČ – Jemelka

Bod 3

Různé

 Členové MČ dávají návrh, aby při prodeji městských pozemků v naší místní části nám 
bylo dotačně přiděleno adekvátní procento z prodeje do rozpočtu MČ na investiční 
akce. 

 Žádáme o vyjádření se k plánované realizaci zastávky MHD v Kozlovicích.

 Žádáme o revitalizaci a údržbu zeleně v naší MČ (ořez tisů, sakur, bříza)

 Žádáme o sběr psích exkrementů, tak jak je pravidelně uklízeno ve městě. 

 Do akce mobilita pro Přerov – včetně Rybářské aleje stezky pod nemocnicí až po 
loděnici. Občané si stěžují na zvedající se asfaltový povrch, vlivem růstu kořenů 
lemujících stromů. Žádáme nerovnosti odfrézovat.

Bod 4 Úkoly pro členy MČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/ rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění

1/17/2016 Akce Senioři – Mikulášská besídka -  8.12. v 
16 h. 

Zajistit občerstvení, pozvánky – Vyplelová

2/17/2016 Akce Senioři - Pozvat děti z místní MŠ –
Židlíková

3/17/2016 Zpráva o činnosti za rok – Čechová
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4/17/2016 Přizvání hosta, člen policie, který má na 
starostí naši MČ  – Jemelka

Bod 5 Žádosti a podněty směrované k MMPr

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění

1/17/2016 Žádáme o vyjádření se k plánované realizaci 
zastávky MHD v Kozlovicích.

2/17/2016 Žádáme o revitalizaci a údržbu zeleně v naší 
MČ (ořez tisů, sakur, bříza)

3/17/2016 Žádáme o sběr psích exkrementů, tak jak je 
pravidelně uklízeno ve městě

4/17/2016 Do akce mobilita pro Přerov – včetně Rybářské 
aleje stezky pod nemocnicí až po loděnici. 
Občané si stěžují na zvedající se asfaltový
povrch, vlivem růstu kořenů lemujících stromů. 
Žádáme nerovnosti odfrézovat. 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění  

1/17/2016 -

Bod 7 Závěr

Zapsala: Vyplelová    Kontrola: Čechová 

Dne: 7. 10. 2016

Podpis

Přílohy:

Obdrží:

- primátor

- Kancelář primátora


