
Zápis z 31. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic 

ze dne 9. 4. 2018 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

 Lenka Židlíková 

Omluveni:  

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Úvod 

2. Dlažba kolem kontejnerů 

3. Nasvícení kaple  

4. Příspěvky na akce 

5. Garáž pro JDH 

6. Různé 

7. Úkoly pro členy MV 

8. Žádosti a podněty směrované k MMPr 

9.  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

10. Závěr 

 

Stručný zápis z průběhu jednání 

 

Bod 1 Úvod  

 

Bod 2 

Dle rozpočtu na rok 2018 žádáme o vydláždění kolem kontejnerů na tříděný odpad na 
stanovištích v ulici Za školou a Na Zábraní – z rozpočtu navrhovaného na r. 2018   

Bio kontejner u kravína nechat vyvést (tel. na TS) a doplnit další Bio kontejner a umístit ho 
do ul. U pomníku.  

 

Bod 3 

Nasvícení reflektorů na místní Kapli Sv. Vendelína, svítí velmi brzo, žádáme o seřízení, tak 
aby světla svítila až ve večerních hodinách.   

 

Bod 4 

Členové MČ odsouhlasili přispět na Dětský karneval a Dílničky k velikonocům pro místní děti. 

Dotaz na pořádání „Pálení čarodějnic“ k 30. 4. 2018, zda je nutný dohled hasičů místní JDH 
a zda se musí místo pálení někam hlásit? 

Bod 5 
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Členové MČ vznáší dotaz ohledně stavby garáže v prostorách místního OÚ pro JDH. Jak je 
tato stavba daleko a jak bude financována (je to majetek MMPr). Vedoucí JSDH žádá o 
přispění na realizaci této akce.  

Z říjnového zápisu: garáž v areálu OÚ, začátek investiční akce – dokumentace 10 tis.   

 

Bod 6 Různé 

 Určeno datum pro akci Den pro občany Kozlovic: 8. Září 2018 v areálu Asko, tak 
jako v loňském roce. Úkoly na akci budou upřesněny. 

 Dílničky „Pletení košíků“ se budou konat dne 25. 5. 2018. Žádáme zájemce o 
nahlášení na tyto dílničky p. Vyplelová. 

 Řezbář p. Miroslav Vincker (zhotovuje figurky na náš vánoční betlém) 

Termíny srazů v r. 2018 členů MČ Kozlovice: 

14. května v 19 hod 

11. června v19 hod   

V případě potřeby: 9. července v 19 hod a 6. srpna v 19 hod 

3. září v 18 hod – příprava na Den občanů Kozlovic 

8. října v 19 hod -  nové volby- kandidáti  

 

 

Bod 7 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu (požadavku) Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/33/2018 -  

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

Termín plnění  

1/33/2018 Dle rozpočtu na rok 2018 žádáme o vydláždění 
kolem kontejnerů na tříděný odpad na stanovištích 
v ulici Za školou a Na Zábraní – z rozpočtu 
navrhovaného na r. 2018   

 

2/33/2018 Bio kontejner u kravína nechat vyvést (tel. na TS) a 
doplnit další Bio kontejner a umístit ho do ul. U 
pomníku.  
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3/33/2018 Nasvícení reflektorů na místní Kapli Sv. Vendelína, 
svítí velmi brzo, žádáme o seřízení, tak aby světla 
svítila až ve večerních hodinách.  

 

4/33/2018 Dotaz na pořádání „Pálení čarodějnic“ k 30. 4. 
2018, zda je nutný dohled hasičů místní JDH a zda 
se musí místo pálení někam hlásit? 

 

 

5/33/2018 Členové MČ vznáší dotaz ohledně stavby garáže 
v prostorách místního OÚ pro JDH. Jak je tato 
stavba daleko a jak bude financována (je to 
majetek MMPr). Vedoucí JSDH žádá o přispění na 
realizaci této akce.  

(Z říjnového zápisu: garáž v areálu OÚ, začátek 
investiční akce – dokumentace 10 tis. …) 

 

 

Bod 9 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/33/2018 -  

 

Bod 10 Závěr 

 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 16.4.2018 

Podpis 

 

Přílohy: 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


