Zápis z jednání Osadního výboru v Kozlovicích
ze dne 8. dubna 2013
Přítomni: p.Prchal, p. Jemelka, MUDr. Židlíková, Mgr. Čechová, Bc. Vyplelová
Hosté: manželé Trmalovi – pracovníci místní knihovny v Kozlovicích
p. Hlávková- zástupce KPK

1. Pozvání na akci „Dnes máme otevřeno“ v místní knihovně v Kozlovicích, která se
koná dne 27.4.2013 od 10 do 18 hodin. Při této příležitosti budou hrány dětské hry,
kvízy a křížovky, budou se dávat razítka do knížek. Manželé Trmalovi připraví
plakát, p. Hlávková akci vyhlásí rozhlasem.
2. Druhé pozvání knihovnice na akci „Výroba dekorativních srdíček“. Zájemci budou mít
možnost vylit srdíčka z různých materiálů – (sádra, mýdlová hmota apod.). Akce
bude zahájena v 16 hodin v 1. patře v klubovně KPK Obecního úřadu v Kozlovicích.
3. Místní knihovna v Kozlovicích vyhlašuje sběr vršků z pet lahví. Je to dobrovolná
akce, příspěvky z ní budou sloužit na činnosti pro děti v rámci akcí knihovny.
4. KPK - p. Hlávková poděkovala členům OV za všechny finanční příspěvky na Dětský
karneval a Společenský večírek, tyto akce byly velmi vydařené.
5. OV se rozhodl zaslat dokumentaci týkající se Petice s průvodním dopisem
ombudsmanovi - zajistí p. Prchal.
6. Obchod. Další schůzka ohledně místnosti dobrovolných hasičů a zprovoznění
místnosti na obchod. P. Blaťák (DHJ)souhlasí s přestěhováním místní jednotky do
bytu po p. Jemelkovi, který bude opraven. WC budou využívat v patře nebo
v knihovně. Magistrát města nechá opravit podlahy, vstupní místnost omítky a dveře,
vymaluje.
7. K nákladům na vybudování obchodu z místnosti po DHJ se vyjádří zástupci fa Racek.
Další jednání ohledně úprav, povedou se zástupci MAJ Přerov. Firma Racek bude
k reklamním letákům používat naši starou nástěnku.
8. Webové stránky místní části Kozlovice zajistí Mgr. Čechová.
9. Opravy místních chodníků – vytipovat chodníky, kde nepovede kanalizace.
10. Nahlášení propadlé kanalizace po zimě - Mgr. Čechová.
11. Žádáme odpovědné pracovníky, abychom byli dopředu kontaktováni, co se bude
týkat jakýchkoliv oprav a rekonstrukce na Obecním úřadě v Kozlovicích. Jen v tomto
případě zajistíme přístupnost do jednotlivých místností.
12. Žádáme kompetentní orgány o sdělení, kdy bude opravena místní komunikace
Grymovská, která je po zimě v absolutně nevyhovujícím stavu.
Zapsala Bc. Vyplelová

kontrola: Mgr. Čechová

