
Zápis z 3. jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 13.5.2019 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Jolana Čechová   

 Alena Vyplelová 

Omluven:  

Hosté: p. Blaťák, p. Mohapl JSDH Kozlovice, p. Horký Pekárna Racek, p. Střelec TMSP a 
MMPr, p. Zácha MMPr. 

 

Program jednání:  

1. Garáž pro JSDH Kozlovice 

2. TSMP 

3. Opravy obce 

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 

Se zúčastněnými hosty byly projednány možnosti žádosti ze strany dobrovolných hasičů ohledně 

garáže pro jejich auto. Bude přizván statik a dle posouzení odborníka zadán návrh na další postup. 

p. Horký podal informace k sortimentu a otevírací době firmy Racek.  

 

Bod 2  Čistota obce 

Ing. Střelec nás seznámil s povinnostmi týkající se odpadového hospodářství (nově kontejnery na 

jedlé oleje a kov), upozornil na třídění odpadu do VOK, kontejner na Bio odpad se dá vyměnit za další 

prázdný, suché větve volat Ing. Haluzíkové-TMSP.   

Jakékoliv poruchy či havárie lze uplatnit TS poruchy (viz.www tsmp přerov)    

 

 



Bod 3  Opravy obce 

Chodníky 

V rozpočtu MČ máme vyčleněnou částku cca 600 000,-Kč +zbytek z let minulých na opravu místních 

chodníků.   Za tuto námi vyčleněnou částku nelze všechny chodníky opravit. Chodníky se však mohou 

opravovat po etapách. Proto žádáme o spoluúčast financování ze strany MMPr. Požadujeme finanční 

spoluúčast ve výši 50 %. Na tuto akci „oprava chodníků“ za spoluúčasti MMpr potřebujeme souhlas 

RM. Projekt na rekonstrukci chodníku na ulici Na Zábraní jsme financovali z rozpočtu pro m.č. celý a 

na vypracování projektu pro ulici Grymovská jsme se podíleli 50 000,-Kč  opět z rozpočtu pro m.č.  

Neustále financujeme nějaké projekty na akce, které se potom nerealizují, protože tyto akce jsou 

finančně náročné a místní části nejsou schopny bez další finanční podpory města opravy chodníků a 

komunikací zvládnout.  

Komunikace  

I přes zákazovou značku zákaz vjezdu nákl. aut nad 12t, projíždějí obcí přetížené nákladní  

kamiony, i když platí pokuty, ničí se tímto  komunikace a přilehlé chodníky, bortí se domy 

sousedící s touto komunikací. Z těchto důvodů žádáme o opravu. Dále se dotazujeme, zda je 

možné, aby část peněz z vybraných pokut mohla být použita na tyto účely. (opravy chodníků) 

 

Bod 4  Různé 

- 19.5. v místní kaple bude pořádána Májová mše  

- Členové MČ Kozlovice souhlasí s financováním dárků pro místní děti z rozpočtu na kulturu na 
akci „Dětský den“ pořádaný 1. 6. 2019 v Kozlovicích. Dar do výše 4 000,- Kč.    

 

úkoly členů MČ:  

 

- Příští jednání bude 10. 6. 2019 v 18 h na hřišti. 

 

 

Bod 5  Úkoly pro členy MV.  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/3/2019  Z:předseda 
T:  

 



Bod 6  Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání 
MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
 
 

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/3/2019 Chodníky 
V rozpočtu MČ máme vyčleněnou částku cca 600 000,-Kč +zbytek 
z let minulých na opravu místních chodníků.   Za tuto námi 
vyčleněnou částku nelze všechny chodníky opravit. Chodníky se 
však mohou opravovat po etapách. Proto žádáme o spoluúčast 
financování ze strany MMPr. Požadujeme finanční spoluúčast ve 
výši 50 %. Na tuto akci „oprava chodníků“ za spoluúčasti MMpr 
potřebujeme souhlas RM. Projekt na rekonstrukci chodníku na 
ulici Na Zábraní jsme financovali z rozpočtu pro m.č. celý a na 
vypracování projektu pro ulici Grymovská jsme se podíleli 
50 000,-Kč  opět z rozpočtu pro m.č.  Neustále financujeme 
nějaké projekty na akce, které se potom nerealizují, protože tyto 
akce jsou finančně náročné a místní části nejsou schopny bez 
další finanční podpory města opravy chodníků a komunikací 
zvládnout.  

 

MAJ 
Z: 
T:  

2/3/2019  Komunikace  
I přes zákazovou značku zákaz vjezdu nákl. aut nad 12t, 
projíždějí obcí přetížené nákladní  kamiony, i když platí 
pokuty, ničí se tímto  komunikace a přilehlé chodníky, bortí 
se domy sousedící s touto komunikací. Z těchto důvodů 
žádáme o opravu. Dále se dotazujeme, zda je možné, aby 
část peněz z vybraných pokut mohla být použita na tyto 
účely. (opravy chodníků) 

 

 

 

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 3.6.2019  

Ověřil: Čechová 

Podpis: 

Obdrží kancelář primátora 

Přílohy: 


