
ıvı Zápis Z 28. jednání Místního výboru místnı casti IV - Kozlovic 

ze dne 10.10. 2022 
Místo konání: 

| 

Kozlovice 
Prítomni: 

| 

Jolana Čechová 
| 

Martin Jemelka 
| 

Jemelka Stanislav 
| 

Alena Vyplelová 

Omluveni: Ludevít Kadák 
Hosté: 

Program jednání: 
1. Průjezdnost aut v ulici Na Vrbovcích 
2. Rozpočet na r. 2023 
OJ 

_ Ukøıy prø bývaıê čıeny Mč 
-Ď _ Hødy 2022 

Různé F7' 

F“ Úkoly pro členy MČ 
." Žádosti a podněty Směrované k MMPr 

90 Žádosti a podněty Směrované k Zastupitelstvu 
LO _ Závěr 

Stručný zápis Z průběhu jednání 
Bod 1 

Vzápisu 225. dubna 2022 nám nebylo Zodpovězeno, jak bude řešen vjezd a výjezd 
z lokality bývalého JZD, nyní obytné části Losy, kde nyní developer Staví RD. Vznášíme tedy 
opět dotaz ohledně průjezdnosti v této lokalitě. Situačně příjezd k rodinným domům je ulicí 
Na Vrbovcích a pak je řešeno točnou. Upozorňujeme, že vtéto ulici nejsou chodníky, 
vznikne zde nebezpečí úrazu občanů, a zvláště dětí přicházející na autobusovou zastávku. 
Bude zde větší průjezdnost aut jak obyvatelů této lokality, tak i obsluhujících aut, tím se zvýší 
prašnost vtéto lokalitě. Navrhujeme tento problém řešit zachováním původního vjezdu do 
bývalého JZD na příjezdu do Kozlovic ze směru od Grymova, Současný vjezd do areálu pro 
těžkou Stavební techniku přímo ze Silnice Il/434, i po vystavení nové čtvrti Losy. Část 
dopravy bude tudy vyjíždět i najíždět a nebude tak zbytečně dopravně zatěžovat ulici Na 
Vrbovcích. 

Bod 2 

Rozpočet na rok 2023 
Částka 1.186 000Kč/ tj., na 593 osob 
Kultura 6 %, tj. 76 000,- 
Ostatní, tj. 1 148 000,-Kč: Opravy obecního úřadu a kaple, chodníky a komunikace



Místní Výbor Kozlovice 
Grymovská 76/47 
750 02 Přerov 2 

Bod 3 

1. 12. 2022 bude Den prø Seniøry Mč, Mikuıášská besídka nıèfl z místní MŠ, zajistí paní 
Cechová, zajištění restaurace Na hřišti, harmonikář, občerstvení paní Vyplelová 
7. 12. 2022 zpívání koled v místní kapli, oslovit paní Hlávkovou, Skopalovou - zajistí paní 
Vyplelová, hudební doprovod - kytara, ozvučení Alena Semelová 

Bod 4 
Hody v naší obci budou dne 23. 10. 2022, opět bude vyhrávat kapela a chodit po jednotlivých 
ulicích. Mše Svatá bude Sloužena v místní kapli od 10:30 hodin. Zajistí pan Kučera. Žádáme 
tímto TSMPr, aby před tímto datem provedly úklid prostor v ulici U Pomníku, obzvlášť úklid 
spadaněho listí kolem kaple. 

Bod 5 Různé 
- Oslovujeme tímto místní seniorky, které budou mít prostor a čas, pomoci při zajištění 

otevření kaple s betlémem ve Vánoční svátky. Prosím hlaste se u paní Cechové nebo 
Vyplelové. 

Vzhledem k tomu, že v příštím roce budou volby do MV ve všech místních částech, 
Oslovujeme tímto všechny občany, kteří by měli zájem pracovat a podílet se na Zajišťování 
a zlepšování naší místní části, aby se nahlásili p. Cechové 

Bøøı 6 - úkøıy pro členy MV 
Bod 7 - Žádosti a podněty směrované k MMPr 
Bod 8 - Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 

Bod 6 Úkoly pro členy MV 
Pořadí/číslo 
jednání MVlrok 

Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
termín plnění 

1/28/2022 

2/28/2022 

1.0slovujeme tímto místní seniorky, které 
budou mít prostor a čas, pomoci při zajištění 
otevření kaple S betlémem ve Vánoční Svátky. 
Prosím hlaste se p. Čechové nebo Vyplelové. 
2.Vzh|edem ktomu, že vpříštím roce budou 
volby do MV ve všech místních částech. 
Oslovujeme tímto všechny občany, kteří by 
měli zájem pracovat a podílet se na 
zajišt'ování a zlepšování naší místní části, aby 
se nahlásili p. Čechově 

Z: předseda 

T: příští jednání 
výboru 

Splněno/NeSp|něno/ 
prodloužení term ínu 

3/28/2022 

4/28/2022 

1. 12. 2022 bude Den pro seniory MČ, 
Mikulášská besídka dětí Z místní MS, zajistí p. 
Cechová, Zajištění restaurace Na hřišti, 

Z: pověřený člen

2



Místní Výbor Kozlovice 
Grymovská 76/47 
750 02 Přerov 2 

harmonikář, občerstvení paní Vyplelová 
7. 12. 2022 zpívání koled v místní kapli, oslovit 
paní Hlávkovou, Skopalovou - zajistí paní 

T: 

Vyplelová, hudební doprovod - kytara, SpIněno/Nesp|něno/ 
ozvučení Alena Semelová prodloužení termínu 

Bod 7 Žádosti a podněty Směrované k MMPr 
Pořadílčíslo Zadání úkolu, požadavku Zodpovědnost, 
jednání MVlrok termín plnění 

1/28/2022 Vzápisu z25. dubna 2022 nám nebylo 
Zodpovězeno, jak bude řešen vjezd a výjezd 
Z lokality bývalého JZD, nyní obytné části 
Losy, kde nyní developer Staví RD. Vznášíme 
tedy opět dotaz ohledně průjezdnosti vtéto 
lokalitě. Situačně příjezd k rodinným domům je 
ulicí Na Vrbovcích a pak je řešeno točnou. 
Upozorňujeme, že v této ulici nejsou chodníky, 
vznikne Zde nebezpečí úrazu občanů a 
zvláště dětí přicházející na autobusovou 
zastávku. Bude zde větší průjezdnost aut jak 
obyvatelů této lokality, tak i obsluhujících aut, 
tím se zvýší prašnost v této lokalitě. 
Navrhujeme tento problém řešit zachováním 
původního vjezdu do bývalého JZD na 
příjezdu do Kozlovic ze směru od Grymova, 
současný vjezd do areálu pro těžkou Stavební 
techniku přímo ze silnice Il/434, i po vystavení 
nové čtvrti Losy. Část dopravy bude tudy 
vyjíždět i najíždět a nebude tak zbytečně 
dopravně zatěžovat ulici Na Vrbovcích. 

2/28/2022 Rozpočet na rok 2023 
Částka 1.186 000Kč/ tj., na 593 osob 
Kultura 6 %, tj. 76 OOO,- 
Ostatní tj. 1 148 OOO,-Kč: Opravy obecního 
úřadu a kaple, chodníky a komunikace 

Z: předseda 

T: 

SpIněno/Nesp|něno/ 
prodloužení termínu

3



Místní Výbor Kozlovice 
Grymovská 76/47 
750 02 Přerov 2 

Bod 8 Žádosti a podněty směrované k Zastupitelstvu prostřednictvím VMČ 
Pořadílčíslo 
jednání MVlrok 

Zadání úkolu, požadavku 
termín plněnı 

1/28/2022 - 

Bod 9 Závěr 

Zapsalz Vyplelová 

Kontrola: Čechová 

Podpis 

Přílohy: 

Obdrží: 
- primátor 
- Kancelář primátora

4 

Dne: 10.10.2022 

Zodpovědnost


