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Ze dne 14. 2. 2022 
Místo konání: 

| 

Kozlovice 
Přítomní: 

| 

Jolana Čechová 
| 

Martin Jemelka 
| 

Stanislav Jemelka 
| 

Alena Vyplelová 
Ludevít Kadák 

Omluveni: 
Hosté: pan M. B., pan M. 

Program jednání: 
1. Požadavky místní JSDH 
2. Rozplánování kulturních akcí 

Výsadba a údržba obce 
Oprava chodníku Na Zábraní 
Různé 
Úkoly pro členy MČ 
Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

9°."F”.U":'>9° 

F0 Závěr 

Stručný zápis Z průběhu jednání 

Bod 1 

Zástupci JSDH v Kozlovicích p. M. a p. B. požádali O financování potřebného vybavení, (dřez, 
umyvadlo, koryto) na mytí znečištěné obuvi. Jednalo by se pravděpodobně O částku 20 tis. Kč 
na dřez, přívodové trubky, bojler. Žádáme, zda by bylo možné toto hradit z rozpočtu MČ 
Z oprav, které jsou plánované na vnitřní opravu budovy OÚ. 
Ve dvorním traktu OÚ, probíhá rekonstrukce garáže DHJ, zpevnění a položení zámkové 
dlažby ve dvoře. Přičemž jedna Z přilehlých stěn dvoru je provlhlá. Proto hasiči navrhují tuto 
stěnu odborně odizolovat. Schůzka zainteresovaných účastníků se konala dne 16. 2. 2022 v 8 
hodin. Zde se dohodlo, že firma, která tuto akci provádí, předloží finanční rozpočet na 
odizolování zdi a domluví se buď o navýšení stávajícího rozpočtu, nebo tuto částku dají na 
odsouhlasení do RM. Bylo by možné ji hradit i z rozpočtu MČ Z oprav, které jsou plánované 
na vnitřní opravu budovy OÚ?



Místní Výbor Kozlovice 
Grymovská 76/47 
750 02 Přerov 2 

Bod 2 

Rozplánování financí na kulturní akce roku 2022: 
- Dětský den MŠ 8000,- 
- Lampionový průvod 4000,- 
- Dětský turnaj v kopané 10000,- 
- Den občanů Kozlovic 10000,- 
- Rozsvícení vánočního stromu 4000,- 
- Zpívání koled v kapli 4000,- 
- Mikulášská besídka pro seniory 10000,- /včetně Mikulášské nadílky/ 

Bod 3 
Navržená výsadba stromů za garážemi směrem k polím je nevhodná, vzhledem k zachování 
dopravní obslužnosti pole, není zdevdostatek místa pro vzrostlé stromy. Náhradní výsadba 
stromu bude projednána s odborem ZP a bude se hledat vhodně místo. 
Žádáme vyjmout Z mapy sečení pozemky, které město prodalo na individuální výstavbu RD, a 
to na konci ulice Na Zábraní. Ušetřené finanční prostředky Z tohoto sečení využijeme pro 
sečeníjiných ploch nebo pro větší frekvenci sečení stávajících ploch. 
Žádáme o pokácení smrků na ulici Tučínská, kde jeden smrk je již poloviční, druhýje uschlý, 
jedná se o místo, kde je trafostanice. 

Bod 4 (doplnění zápisu o schůzku ze dne 21. 2. 2022) 
21. 2. 2022 se sešli zástupci města Z odboru majetku p. Salaba, p. Holas a zástupce TSMPr 
p. Bartoník a členové výboru MČ Kozlovice v ulici Na Zábraní. Jednali jsme O opravě chodníků, 
prošli jsme celou ulici a vnímali jsme specifika chodníků a upřesňovali dlažbu. Zástupci města 
předloží rozpočet na tuto opravu. Příští zpřesňujícíjednáníje plánováno na 28. 2. 2022. 
Bod 5 

Různé: 
- Odvoz Bio odpadu bude zahájen koncem března nebo začátkem dubna 
- Žádáme O odvoz spadaných větví a listí na návsi kolem kaple 
- Opětjsme oslovováni občany, kteří mají malé děti, je pro ně problematické přejít hlavní 

cestu k areálu Asko. Maminky s malými dětmi nemají možnosti, kde by si děti mohly 
hrát. 

- Místní část Kozlovicejakojediná nemá dětské hristě. Navrhujeme hristě umístit na rohu 
ulic Na Zábraní a Tučínská. Pokud by se pokácely nevzhledné uschlé smrky a místo 
by se oplotilo. Uvítali bychom dvě lavičky, malé pískoviště a nějaké houpačky, průlezky, 
apod.(základní vybavení).
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Bod 6 Úkoly pro členy MV 

jednání MVlrok 
Pořadílčíslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/22/2022 - 

Bod 7 Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Pořadílčíslo 
jednání MVlrok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/22/2022 Zástupci JSDH v Kozlovicích pan M. a pan B. 
požádali o financování potřebného vybavení 
(dřez, umyvadlo, koryto) na mytí znečištěné 
obuvi. Jednalo by se pravděpodobně O částku 20 
tis. Kč na dřez, přívodové trubky, bojler. Žádáme, 
zda by bylo možné toto hradit Z rozpočtu MČ Z 
oprav, které jsou plánované na vnitřní opravu 
budovy OÚ. 

2/22/2022 Ve dvorním traktu OÚ, probíhá rekonstrukce 
garáže DHJ, zpevnění a položení zámkové 
dlažby ve dvoře. Přičemž jedna z přilehlých stěn 
dvoru je provlhlá. Proto hasiči navrhují tuto stěnu 
odborně odizolovat. Schůzka zainteresovaných 
účastníků se konala dne 16.2.2022 v 8 h. Zde se 
dohodlo, že firma, která tuto akci provádí, 
předloží finanční rozpočet na odizolování zdi a 
domluví se, bud' O navýšení stávajícího rozpočtu, 
nebo tuto částku dají na odsouhlasení do RM. 
Bylo by možné ji hradit i rozpočtu MČ Z oprav, 
které jsou plánované na vnitřní opravu budovy 
OÚ ??...) 

3/22/2022 Navržená výsadba stromů za garážemi Směrem 
k polím, je nevhodná, vzhledem k zachování 
dopravní obslužnosti pole, není zde dostatek 
místa pro vzrostlé stromy. Náhradní výsadba
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stromu bude projednána S odborem ŽP a bude 
se hledat vhodné místo. 

4/22/2022 Žádáme vyjmout Z mapy sečení pozemky, které 
město prodalo na individuální výstavbu RD a to 
na konci ulice Na Zábraní. Ušetřené finanční 
prostředky Z tohoto sečení využijeme pro sečení 
jiných ploch nebo pro větší frekvenci sečení 
stávajících ploch. 

5/22/2022 Žádáme O pokácení smrků na ulici Tučínská, kde 
jeden smrk je již poloviční a druhý je uschlý, 
jedná se O místo, kde je trafostanice. 

6/22/2022 Žádáme o odvoz spadaných větví a listí na návsi 
kolem kaple. 

7/22/2022 Opět jsme oslovováni občany, kteří mají malé 
děti, je pro ně problematické přejít hlavní cestu k 
areálu Asko. Maminky s malými dětmi nemají 
možnosti, kde by si děti mohly hrát. Místní část 
Kozlovice jako jediná nemá dětské hřiště. 
Navrhujeme hřiště umístit na rohu ulic Na 
Zábraní a Tučínská. Pokud by se pokácely 
nevzhledné uschlé smrky a místo by se oplotilo. 
Uvítali bychom, dvě lavičky, malé pískoviště a 
nějaké houpačky, průlezky apod. (Základní 
vybavení) 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu 

jednání MVlrok 
Pořadí/číslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 

Termín plnění 

1/22/2022 -
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Bod 9 Závěr 

Zapsala: Vyplelová 
Kontrola: Čechová 
Podpis 

Přílohy: 

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora
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Dne: 22. 2. 2022


