
Zápis z 1. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 11.3.2019 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

Omluven: Jolana Čechová  - nemoc 

Hosté:  

 

Program jednání:  

1. Elektrifikace v podzemí akce ČEZ 

2. Čistota obce 

3. Odsouhlasený dar na večírek MČ 

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 jednání: 

Bod 1 

Příští rok má být vedeno elektrické napětí v obci pod zemí. Žádáme osoby z magistrátu, které mají na 
starosti veřejné osvětlení v obci, aby nahlédly do projektu ČEZ, zda bylo v projektu pamatováno na 
zabudování veřejného osvětlení v celé obci a na místní rozhlas. 

 

Bod 2 – Čistota obce 

Vyjadřujeme nespokojenost nad dodávání počtu kontejnerů v obci v r. 2019. Počet plánovaných 
dodání kontejnerů je nedostačující, žádáme o jejich navýšení. 

Žádáme o vyčištění kanálů a vypustí v Grymovské ulici. 

Žádáme odstranit zbývající pařez po skácené bříze na ul. Tučínská.  

 

Bod 3 

Členové MČ Kozlovice souhlasí s financováním daru z rozpočtu na kulturu. Dar do 2000 Kč je do 
soutěže o ceny, při pořádání večírku MČ Kozlovice, který se bude konat dne 16. 3. 2019.       

 

Bod 4 - Různé 

- K opravě pozemního drátěného hřiště: případné opravy drátěných ok, nutno obnovení 
nátěru celého obvodu hřiště- p. Grigárek.  



- Oprava dveří od místní kaple – dveře drhnou, nutné ze spodní hrany obě křídla dveří 
ohoblovat – zajistí p. Jemelka Stanislav.   

úkoly členů MČ:  

- Soupis osob, které se chtějí finančně podílet na zakoupení  figurek do Vánočního betlému – 
zajistí Vyplelová,  Objednání a nákup, případnou kooperaci s p. Kučerou  zajistí p Jemelka 
Stanislav 

- Koupit nový zámek na uzamknutí rekultivátoru uskladněném pod schody v místní úřadovně - 
Vyplelová. 

- Zjistit, kolik by stály reproduktory, které používáme při zpívání v kapli - zjistí  Jemelka Martin 

- Obnovit nová jména členů výboru MČ Kozlovice -  Čechová  

- Donést z magistrátu Jmenovací dekrety a Potvrzení o zdanitelných příjmech - Vyplelová 

 

- Příští jednání bude 8.4.2019 v 18 h na hřišti. 

 

 

Bod 5  Úkoly pro členy MV.  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

1/1/2019 Soupis osob, které se chtějí finančně podílet na 
zakoupení  figurek do Vánočního betlému – zajistí 
Vyplelová,  Objednání a nákup, případnou kooperaci 
s p. Kučerou  zajistí p.Jemelka Stanislav 

 

Z:předseda 
T: 8.4.2019 

2/1/2019 Koupit nový zámek na uzamknutí rekultivátoru 
uskladněném pod schody v místní úřadovně- 
Vyplelová. 

 

Z:předseda 
T: 8.4.2019 

3/1/2019 Zjistit, kolik by stály reproduktory, které používáme 
při zpívání v kapli - zjistí  Jemelka Martin 

 

Z:předseda 
T: 8.4.2019 

4/1/2019 Obnovit nová jména členů výboru MČ Kozlovice -  
Čechová  

Z:předseda 
T: 8.4.2019 

5/1/2019 Donést z magistrátu Jmenovací dekrety a Potvrzení o 
zdanitelných příjmech - Vyplelová 

 

Z:předseda 
T: 8.4.2019 

 

 



Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/1/2019 Schválení a proplacení nákladů na opravy 
drátěného hřiště a dveří OÚ p. Grygárkovi a 
p. Jemelkovi Stanislavovi. 

MAJ 
Z: 
T:  

2/1/2019 Příští rok má být vedeno elektrické napětí 
v obci pod zemí. Žádáme osoby z magistrátu, 
které mají na starosti veřejné osvětlení 
v obci, aby nahlédly do projektu ČEZ, zda 
bylo v projektu pamatováno na zabudování 
veřejného osvětlení v celé obci a na místní 
rozhlas. 

 

 

3/1/2019 Vyjadřujeme nespokojenost nad dodávání 
počtu kontejnerů v obci v r. 2019. Počet 
plánovaných dodání kontejnerů je 
nedostačující, žádáme o jejich navýšení. 

 

 

4/1/2019 Žádáme o vyčištění kanálů a vypustí 
v Grymovské ulici. 

 

5/1/2019 Žádáme odstranit zbývající pařez po skácené 
bříze na ul. Tučínská. 

 

 

 

Bod 7  Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 
 

   

 

Bod 8  Závěr  

Zapsal: Vyplelová        Dne 13.3.2019  

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


