
Zápis Z 21. jednání Místního výboru místní části IV - Kozlovice 

ze dne 17. 1. Z022 

Místo konání: Kozlovice 
Přítomní: Jolana Čechová 

Martin Jemelka 
Luděk Kadák 
Alena Vyplelová 
Stanislavlemelka 

Omluveni: 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Opravy podlah knihovna OÚ 
2. TSlVlPr 
U) Chodníky 

:'> Souhlas S výmazem věcného břemena 
U'I Různé 

.°" Úkoly pro členy MČ 
\l Žádosti a podněty Směrované k MMPr 
O0 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
LO Závěr 

Stručný Zápis Z průběhu jednání: 

Bod 1 

Odbor majetku - oprava podlah v místní knihovně, žádáme odpovědného pracovníka o řádný 
úklid po této opravě. Není možné Zbytky malty vylít kolem odpadkového koše do trávy. Během 
sušení betonové směsi, kdy byly otevřené dveře do chodby, vznikla na stěnách chodby až do 
prvního patra, plíseň. Proto bude nutné celou tuto chodbu a příslušné místnosti zbavit plísně 
a vymalovat. 

Bod 2 

Mapa sečení: žádáme Zadat do této mapy sečení Za garážemi, podél plotu garáží a cestu. 
Zvažujeme Zde možnou výsadbu stromů. 

Ořez lípy na návsi u domu ulice U Pomníku 4/3, větve lípy zasahují do elektrického vedení. 

Bod 3 

Odbor majetku: žádáme o rozpočet a finanční vyčíslení oprav chodníků v ulici Na Zábraní. 
Zničené chodníky jsou téměř ve všech ulicích naší obce. Občané si stěžují na jejich nerovnost 
a možnost úrazu. Žádáme opravu alespoň nejvíce poničených úseků.



Bod 4 

Souhlasíme S výmazem věcného břemena - umístění Sirén. 

Bod 5 Různé: 

Kontejnery na zbytkový papír jsou nedostatečné, žádáme O častejsí vývoz nebo umıstenı 
dalších kontejnerů. 

vv 

Bod 6 Úkoly pro členy MČ 
Pořad/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
jednání MV/rok termín plnění 

1/21/Z022 

Z/21/2022

v Bod 7 Zádosti a podněty směrované k MMPr 

jednání MV/rok 
Pořad/cıslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

termín plnění 

1/21/2022 Oprava podlah vmístní knihovně, žádáme 
odpovědného pracovníka O řádný úklid po této 
opravě. Není možné zbytky malty vylít kolem 
odpadkového koše do trávy. Během sušení 
betonové směsi, kdy byly otevřené dveře do 
chodby, vznikla na stěnách chodby až do prvního 
patra, plíseň. Proto bude nutné celou tuto chodbu 
a příslušné místnosti zbavit plísně a vymalovat. 

Z/21/2022 Mapa sečení: žádáme zadat do této mapy sečení 
za garážemi, podél plotu garáží a cestu. Zvažujeme 
zde možnou výsadbu stromů. Viz požadavky e-mail 
paní Doupalová. 

3/21/2022 Ořez lípy na návsi, u domu ulice U Pomníku, 4/3, 
větve lípy zasahuje do elektrického vedení. 

4/21/2022 Žádáme o rozpočet a finanční vyčíslení oprav 
chodníků v ulici Na Zábraní. Zničené chodníky jsou 
téměř ve všech ulicích naší obce. Občané si stěžují 
na jejich nerovnost a možnost úrazu. Žádáme 
opravu alespoň nejvíce poničených úseků. 

5/21/2022 Kontejnery na zbytkový papír jsou nedostatečné, 
žádáme o častější vývoz nebo umístění dalších 
kontejnerů.



Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 
Pořad/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
jednání MV/rok termín plnění 

1/21/Z022 

1/21/Z022 

Bod 9 Závěr 

Zapsalz Vyplelová Dne:31. 1.2022 

Kontrolovalaz Čechová 

Podpis: 

Přílohy: 

Obdrží kancelář primátora


