
Zápis z 18. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic 

ze dne 14. 11. 2016 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

  

Omluveni: Lenka Židlíková 

Hosté: P. - občan  

 
 

Program 
jednání: 

 

1. Finanční rozpočet - převod 

2. Dotazy 

3. Závady po kanalizaci a vodovodu 

4. Veřejné prostranství 

5. Různé: sečení ploch a využití, tabulky 

6.  Úkoly pro členy MČ 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1  

Informace o místní MŠ: obsazenost dětmi – počet 18, zůstávají i stávající úvazky 
učitelkám.   

Školní rok 2016-2017 financuje MMPr.    

Bod 2 

Anténa na internet je připevněna na budově MŠ. Školka je sponzorována 
provozovatelem antény. Připojení do 1. 2. 2017 budou mít slevu. Informační leták 
kde bude uvedena rychlost internetu a sazby za provoz bude vyvěšen na nástěnce a 
v obchodě.  

Bod 3  

Poklopy na kanály v místní komunikaci Grymovská jsou různě usazeny a zpevněny. 
Dva vybrané poklopy byly opraveny. Každý byl opraven jinou technologií. Podle 
měření hlučnosti provozu bude pak vyhodnocena metoda, kterou se opraví i ostatní 
poklopy.  

Bod 4 

P. Čechová zaslala odsouhlasené priority čerpání rozpočtu.  
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Bod 5 

Různé: 

 Žádáme o umístění odpadkových košů, na začátek a na konec ulice Příčná.  

 Členové MČ odsouhlasili proplacení částky za kopací míče, místnímu FK pro 
družstvo mladších a starších žáků. 

Bod 6 

 Posezení závěrem roku pro seniory – tzv. „Mikulášská“ – se koná 8. 12. 2016. 
Místnost spolu s občerstvením zajistí – Vyplelová 

 Přednášku na této akci o prevenci zdravotních problémů přednese paní 
Gaierová Miroslava, zprávu o činnosti MV paní Čechová   

 Plánujeme Zpívání koled u místní kaple spolu s rozsvěcením vánočního 
stromku, výzdoba děti z místní MŠ a osvětlení zakoupí - Vyplelová 

  

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

Bod 6 Úkoly pro členy místního výboru 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 
 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost,  
Termín plnění 

1/18/2016 Posezení závěrem roku pro seniory – tzv. 
„Mikulášská“ – se koná 8. 12. 2016. 
Místnost spolu s občerstvením zajistí – 
Vyplelová 

 

 

2/18/2016 Přednášku na této akci o prevenci 
zdravotních problémů přednese 
p.Gaierová Miroslava, zprávu o činnosti 
MV p.Čechová   

 

 

3/18/2016 Plánujeme Zpívání koled u místní kaple 
spolu s rozsvěcením vánočního stromku, 
výzdoba děti z místní MŠ a osvětlení 
zakoupí - Vyplelová 
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Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/18/2016 -  

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
Termín plnění 

1/18/2016 -  

 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne:25.11.2016 

Podpis 

 

Přílohy: 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


