
 

Zápis z 28. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic 

ze dne 6. 11. 2017 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

 Lenka Židlíková 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Akce prosinec 2017- zpívání, besídka 

3. Chodníky 

4. Různé 

5. Úkoly pro členy MČ 

6. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

7. Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

8. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 Úvod 

 

Bod 2  

Organizační zajištění „Zpívání koled v kapli“ a Mikulášskou besídku seniorů: 

 zakoupit osvětlení a prodlužovací šňůru – p. Vyplelová 

 zajistit reprobedny a mikrofon do kaple na zpívání koled- p. Vyplelová 

 pozvánky a zajištění místnosti na seniorskou schůzku – Mikulášská besídka - p. 
Vyplelová, Čechová 

Bod 3 

 Členové MČ souhlasí s projektovou dokumentací za 75 tis. Na chodníky ulice Na 
Zábraní.  

 Dotazujeme se, v jakém časovém horizontu se bude realizovat oprava chodníků v ulici 
Grymovská, kde jsme přispěli z našeho rozpočtu. Členové MČ se dotazují, zda není 
možné zažádat na takové akce o dotační titul anebo z rezerv města. 
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Bod 4 Různé 

1.  Žádáme o přistavení kontejnerů na směsný komunální odpad i v zimních měsících. 

2. V ul. Grymovská před  RD   J.  + G.  opět tluče při nájezdech těžkých vozidel, přilehlý 
kanál - žádáme o jeho opravu!!  

 

Bod 5 Úkoly pro členy MČ 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/29/2017 Organizační zajištění „Zpívání koled v kapli“ a 
Mikulášskou besídku seniorů: 

- zakoupit osvětlení a prodlužovací šňůru 

Z: A. Vyplelová 

2/29/2017 - zajistit reprobedny a mikrofon do kaple na 
zpívání koled 

 

Z: A. Vyplelová 

3/29/2017 - pozvánky a zajištění místnosti na seniorskou 
schůzku – Mikulášská besídka 

Z: A. Vyplelová,  

J. Čechová 

 

 

Bod 6 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/29/2017 Dotazujeme se, v jakém časovém horizontu se 
bude realizovat oprava chodníků v ulici Grymovská, 
kde jsme přispěli z našeho rozpočtu. Členové MČ se 
dotazují, zda není možné zažádat na takové akce o 
dotační titul anebo z rezerv města. 

 

Z:  

T: 

2/29/2017 Žádáme o přistavení kontejnerů na směsný 
komunální odpad i v zimních měsících. 

 

Z: 

T: 

 

3/29/2017 V ul. Grymovská před  RD   J.  + G.  opět tluče při 
nájezdech těžkých vozidel, přilehlý kanál - žádáme 
o jeho opravu!!  

Z: 

T: 



Místní výbor Kozlovice 
Grymovská 76/47 

750 02 Přerov 2 

 

3 

 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/29/2017 -  

 

Bod 8 Závěr 

 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 19. 11. 2017 

Podpis 

 

Přílohy: 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


