
Zápis z 22. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic 

ze dne 20. 3. 2017 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

Omluveni: Lenka Židlíková 

Hosté:  

 
 
Program jednání:  

1. Žádosti k TSMPr  

2. Sečení 

3. Odpočinková zastávka na cyklostezce 

4. Revize veřejného osvětlení 

5. Souhlas s proplacením 

6. Úkoly pro členy MV 

7. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

8. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9.  Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

Bod 1 

K TSMPr :   

V ulici Na Vrbovcích byla vysazena nová lípa, prosíme o odfrézování pařezu po skácené 
staré uschlé lípě.  

Od 4. 3. 2017 budou umísťovány v obci kontejnery na Bio odpad, kompost. V jarních 
měsících je nejvíce Bio odpadu – ořezy stromů, vyhrabaná tráva, z toho důvodu žádáme o 
častější návoz kontejnerů.  

Žádáme o ještě jeden kontejner na textilní odpad.  

Bod 2 

Připomínky k sečení: prosíme o sečení louky na začátku Grymovské ulice, (přijíždějící 
z cyklostezky od Přerova), po pravé straně kolem smrčků sousedící s RD   K.   a travnatého 
pásu mezi komunikací a chodníkem. (Grymovská ulice). 

Bod 3  

Na cyklostezce u Bečvy, směrem od Přerova do Grymova byla umístěná na úrovni Kozlovic 
odpočinková zastávka pro cyklisty. Pokud ji umístil někdo z MMPr, žádáme o její lepší 
upevnění v místě a podsypání štěrkem, (pokud prší, je tam bláto).  Žádáme také o umístění 
odpadkového koše, (odpadky se válejí kolem), odstranění náletových dřevin v okolí. 
Zastávka je často využívána cyklisty, (bohužel je malá a přesah střechy při dešti je 
nedostačující). 
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Bod 4 

Žádáme o revizi veřejného osvětlení v celé obci. Pokud je to možné přepnout nasvětlení 
kaple do šetřícího režimu.   

 

 Bod 5 

Členové MČ odsouhlasili proplacení dvou míčů 538,- Kč na soustředění přípravek a žáků 
v kopané, konané v na začátku března 2017 v místě Hutisko-Solanec.  

 

Bod 6 -  úkoly členů MČ: p. Vyplelová zjistí pozemky pro revitalizaci  

Bod 7 – Žádosti a podněty směrované k MMPr  

Bod 8 – Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

Bod 6 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 
termín plnění 
 

1/22/2017 
 
 
 

-  

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/22/2017 
2/22/2017 

Připomínky k sečení: prosíme o sečení louky 
na začátku Grymovské ulice (přijíždějící 
z cyklostezky od Přerova) po pravé straně 
kolem smrčků sousedící s RD  K.    a 
travnatého pásu mezi komunikací a 
chodníkem. (Grymovská ulice.) 

 

 Na cyklostezce u Bečvy, směrem od Přerova 
do Grymova byla umístěná na úrovni Kozlovic 
odpočinková zastávka pro cyklisty. Pokud ji 
umístil někdo z MMPr, žádáme o její lepší 
upevnění v místě a podsypání štěrkem (pokud 
prší, je tam bláto) a umístění odpadkového 
koše - odpadky se válejí kolem a odstranění 
náletových dřevin v okolí.  

Zastávka je často využívána cyklisty, (bohužel 
je malá a přesah střechy při dešti je 
nedostačující). 
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Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

 
1/22/2017 
 

  

 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 27. 3. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


