
Zápis ze 17.  jednání místního výboru místní části Kozlovice ze dne 16. 8. 2021 

 

Místo jednání: Kozlovice 

Přítomni: Ludevít Kadák 

 Martin Jemelka 

 Stanislav Jemelka 

 Alena Vyplelová 

 Jolana Čechová 

Omluven:  

Hosté: p. Hlávková, p. Skopalová, p.Blaťák, p. Mohapl 

 

Program jednání:  

1. Přípravné práce na Den pro občany Kozlovic 

2. Rozdělení úkolů 

3. Rozdělení úkolů 

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 
Den pro občany Kozlovic“ se bude konat v sobotu 4. 9. 2021 od 14 h ve sportovním areálu 
ASKO.  

Žádáme všechny účastníky akce, aby neuplatňovali jakoukoliv politickou agitaci, za 
porozumění děkujeme. 

 
Bod 2   
Zástupci JSDH zajišťují nafukovací skákací hrad pro děti, dále pak zajišťují sportovní soutěže 
pro děti: střelba ze vzduchovky, hod míčky, skákání v pytli, apod. Zajistí opékání špekáčků a 
odměny za soutěžení. 

p. Hlávková a p. Skopalová zajistí kolo štěstí s kartami, shromažďují ceny a připraví sponzorské 
dárky do soutěže o ceny.    

 

Bod 3  
p. Čechová zajistí plakáty, sponzorské dárky od fa  Racek( i pečivo), Pet Hardware, kapelu 
Letokruhy 
p. Kadák : sponzorské dárky od ČPZP do soutěží 



p. Vyplelová: šatnové lístky do tomboly, e-mailovou žádost p. Korýtkovi ohledně zapůjčení 
areálu a zajištění dalších potřeb, lístky na jídlo pořadatelům, výstavu auta od p. Nerada. 

 
Bod 4 Různé 
-  V ul. Na Zábranní u RD Kubových je vyvrácená skříňka - rozvaděč telekomunikací-telefon, 
kabelovka. Žádáme o jeho opravu. 
-  V ul. Záhumenní je polorozpadlý rezavějící sloup, na kterém je místní rozhlas, žádáme o 
výměnu sloupu, neboť hrozí poškození majetku občanů. Parkují zde auta.  
-  Žádáme o vyčištění bočních výpustí, kanálků u obrub chodníků od silnice.  

 
 

Bod 5   Úkoly pro členy MV 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/17/2021 Viz. bod 3 Z: předseda 
T: 

2/17/2021 Viz. bod 2 Z: pověřený člen 
T: 

 
 
 

Bod 6   Žádosti a podněty směrované na MMPr:  

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) 
  

Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/17/2021 
 

V ul. Na Zábranní u RD Kubových je vyvrácená skříňka- 
rozvaděč telekomunikací-telefon, kabelovka. Žádáme 
o jeho opravu. 

 

MAJ 
Z: 
T: 

2/17/2021 
 

V ul. Záhumenní je polorozpadlý rezavějící sloup, na 
kterém je místní rozhlas, žádáme o výměnu sloupu, 
neboť hrozí poškození majetku občanů. Parkují zde 
auta.  

 

MAJ 
Z: 
T: 

3/17/2021 
 

Žádáme o vyčištění bočních výpustí, kanálků u obrub 
chodníků od silnice. 

MAJ 
Z: 
T: 

 
 
 



 
 
 
Bod 7   Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

Pořadí/číslo 
jednání MV/rok 

Zadání úkolu, (požadavku) Zodpovědnost, 
Termín plnění 
 

1/17/2021 Žádost o finanční účast MMP na realizaci zakázky: 
„Rekonstrukce ulice Na Zábraní v místní části 
Kozlovice.“  
(viz. příloha) 
Na podanou žádost dosud nikdo ze zodpovědných 
pracovníků MMP nereagoval. 

Z: 
T: 

 
 

Bod 8  Závěr  

 
Zapsal: Vyplelová        Dne 23. 08. 2021 
Ověřil: Čechová 
Podpis: 

 
Přílohy: Žádost o finanční účast MMP na realizaci zakázky: 

              „Rekonstrukce ulice Na Zábraní v místní části Kozlovice.“  

 
Obdrží  - primátor 
               -  kancelář primátora 


