
 

Zápis z 32. jednání Místního výboru místní části IV- Kozlovic 

ze dne 14. 5. 2018 

Místo konání: Kozlovice  

Přítomni: Jolana Čechová 

 Martin Jemelka 

 Jiří Prchal 

 Alena Vyplelová 

Omluveni: Lenka Židlíková 

Hosté: Ing.Košutek, p. Martinková, p. Vaculíková, p. Blaťák 

 

Program jednání:  

1. Žádost o možnost využití hřiště MŠ 

2. Požadavky hasičů 

3. Sportovní turnaj 

4. Kácení máje 

5. Různé 

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  

Na jednání se dostavili zástupci rodičů malých dětí v obci. Žádají o plochu, kde by mohli 
s malými dětmi odpočívat, kde by bylo pískoviště a houpačka. Mají zjištěno, že původně 
zamýšlené místo, které je v majetku města, (za RD Okály), není vhodné, protože územní 
plán zde počítá s výstavbou RD. Umístění na rohu ulic Tučínská a Na Zábraní nelze využít 
z důvodu zde umístěných inženýrských sítí.  Žádají tedy, do doby než se najde vhodná 
plocha, aby mohly chodit s dětmi na hřiště MŠ, které je oplocené, a jsou zde herní prvky. 
Domluvena návštěva u Ing. Košutka (nebo Ing. Gala - rozvoj investic), ohledně zjištění 
vhodného místa a pravidel pro užívání školní zahrady.      

Bod 2 

Na jednání se dostavil zástupce DHJ p. B.M.:    

- P. B. žádá o hnědou Bio popelnici, kterou potřebuje DHJ. Objednáno u TS. Prozatím 
popelnice nemají, jakmile bude, dodají ji p. B. 

- na Den dětí odsouhlasena částka do 2500,- Kč z rozpočtu kultury MČ, na odměny 
pro děti při soutěžích. Realizuje místní DHJ s Policií ČR.  

- p. B. vznáší dotaz ohledně realizace garáže pro místní DHJ, v areálu OÚ. A s tím 
souvisí žádost o umístění značky „ Výjezd vozidel“ na vrata, kterými jejich auto vyjíždí 
do akcí. (ing. Dohnal nebo ing. Hubáčková?) 

 

- požadavek DHJ o mimořádnou dotaci na garáž z kraje,  odsouhlasení Rady města   

Bod 3  

- 1. 9. 2018 bude sportovní utkání -  fotbalový turnaj „starých pánů“ z MČ Kozlovic 
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s družstvem z Kozlovic pod Ondřejníkem – odsouhlasena částka z rozpočtu MČ 
na  kulturu do 2000 Kč.      

 

Bod 4 

- 25. 5. 2018 proběhne kácení máje, za účasti dohledu DHJ. 

 

Bod 5 Různé: 

- Žádáme nainstalovat svodidla na vnější obvod cyklostezky a to z bezpečnostních 
důvodů. Již několikrát jsme zaznamenali vyjetí aut ze silnice na cyklostezku. Hrozí 
zde nebezpečí pro procházející a projíždějící osoby.  

- Žádáme umístit zábradlí nad kanálem, (nyní jsou tam mříže), při vyjíždění cyklistů 
z ulice Grymovská na cyklostezku.  

- Členové MČ Kozlovice souhlasí se směnou pozemků, kterou žádá p. J.S., (pozemky 
okolo přečerpávací stanice Vak za pole) 

   

Bod 6 Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

 

Zadání úkolu, požadavku  Zodpovědnost, 

termín plnění  

 

1/32/2018 p. Vyplelová objednat hnědou bio popelnici Z: A. Vyplelová 

 

 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/32/2018 

 

p. B. vznáší dotaz ohledně realizace garáže pro 
místní JSDH, v areálu OÚ. A s tím souvisí žádost o 
umístění značky „ Výjezd vozidel“ na vrata, kterými 
jejich auto vyjíždí do akcí.  
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2/32/2018 Žádáme nainstalovat svodidla na vnější obvod 
cyklostezky a to z bezpečnostních důvodů. Již 
několikrát jsme zaznamenali vyjetí aut ze silnice na 
cyklostezku. Hrozí zde nebezpečí pro procházející 
a projíždějící osoby.  

 

3/32/2018 Žádáme umístit zábradlí nad kanálem, (nyní jsou 
tam mříže), při vjíždění cyklistů z ulice Grymovská 
na cyklostezku.  

 

 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

Pořadí/číslo 

jednání MV/rok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

termín plnění  

1/32/2018 Požadavek SDHJ Kozlovice o mimořádnou dotaci 
na stavbu garáže z kraje,  odsouhlasení Radou 
města?   

 

 

 

 

Bod 9 Závěr 

 

Zapsal: Vyplelová 

Kontrola: Čechová         Dne: 5. 6. 2018 

Podpis 

 

Přílohy: 

 

Obdrží: 

- primátor 

- Kancelář primátora 


