
    Zápis z jednání osadního výboru v Količíně
- veřejná schůze se zástupci města Holešova -

dne 25.3.2015       

Přítomni: Radovan Kaňa, Zdeněk Školoud, Ing. Marta Fuksová, Ing. František Kubík, Petr 
Pacourek, Zdeněk Horák, Markéta Habrová

Hosté: Starosta Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta Bc. Jaroslav Chmelař, místostarosta Ing. 
Radek Doležel, Ing. Tomáš Nedbal, Ing. Marie Krajcarová, občané Količína

K projednání:   (diskuze)  

1. p. Kaňa – představil hosty, nové složení osadního výboru (dále jen OV) - pro následující 
období 2015-2020 bude osadní výbor 7 členný ve složení: Radovan Kaňa, Zdeněk 
Školoud, Ing. Marta Fuksová, Daniel Marek, Iva Marková, Zdeněk Horák, Markéta 
Habrová + 3 náhradníci: Bc. Ľubomír Zeman, Ing. František Kubík, Miroslav 
Nesvadba, předsedou OV bude Radovan Kaňa.
Poděkoval předchozímu výboru za práci. Představil plány hlavní činnosti OV – opravy 
chodníků, oprava sportovního areálu, doplnění dopravního značení, které proběhne v dubnu,
dále oprava cest, vpustí kanalizace. Dále poděkoval občanům za pomoc při budování obce a 
městu za spolupráci.

2. p. Seifert – pozdravil a poděkoval minulému OV za hodně práce, 27.4.2015 zastupitelstvo 
schálí nový OV a předsedu OV, Količín má na drobné investice 200 tisíc Kč, je nutno 
zpracovat projekt regenerace sportovního areálu a zkusit napojit projekt na dotace

3. p. Chmelař – pozdravil

4. p. Doležel – pozdravil, poděkoval za akci „košt slivovice“, které se zúčastnil

5. p. Pacourek – upozornil, že mezi č.p. 45 a 46 protéká stará kanalizace, která je nenapojená 
na novou a znečišťuje studny

6. pí. Kamencová – dotaz na kompostéry, odpověděl p. Doležel – bude řešen projekt na 200 
kompostérů, část z nich bude dodána přes OV na obec

7. p. Fuksa – dotaz na komunikaci k domu č.p. 108, p. Seifert – oprava není problém, nová asi 
ne, p. Kaňa – problém s majiteli pozemků, p. Seifert – nechá se zpracovat studie i s 
možností nových stavebních parcel – územní plán

8. p. Filipi – zbudování chodníčku v opletě ? p. Seifert – stanovit si to jako prioritu OV

9. p. Marek D. - dotaz na kanalizaci, kdo odpovídá za kvalitu prací, p. Seifert – řešení v rámci 
reklamací

10. p. Pacourek – cesta k přečerpávací stanici kanalizace znehodnotila obslužnost okolních 
pozemků, stavitel se vymlouvá na projekt zadavatele. p. Nedbal – musím zjistit

11. p. Pacourek – dotaz na celkovou opravu veřejného osvětlení. p. Seifert – stanovit si priority 
OV, p. Nedbal – cena 1 LED lampy cca. 40 tisíc Kč. pí. Fuksová – bude přidána lampa k 
domu č.p.50 (Kubíkovi)

12. p. Nesvadba J. - dotaz na přípojky, stočné a příjezdy k domům nejsou po kanalizaci v 
původním stavu. p. Kaňa – stočné řešit indiv. či hromadnou schůzkou s VAK, příjezdy řešit 
přes reklamace kanalizace



13. pí. Kamencová – jsem v šoku ze stavby kanalizace, kdo dozoroval stavbu. p. Seifert – 
stavební dozor dělal odbor výstavby a investic, firma KKS má vynikající zkušenosti se 
stavbou kanalizací, možná je zde spoustu chyb, ale není to mrhání veřejnými penězi.

14. p. Nesvadba J. - stav kanalizace u bytovek (č.p.119 – 122), VAK se vyjádřil, že je vše v 
pořádku, ale problémy přetrvávají. p. Zeman – neustálé stejné problémy s odtokem 
kanalizace a vracející se vodou z kanalizace

15. p. Nesvadba J., p. Fuksa, p. Zeman – chybné výškové položení přečerpávací stanice o 0,6m 
výše než měla být, zda to přímo nesouvisí se špatným spádem kanalizace

16. p. Nedbal – provedu kontrolu projektu, výše přečerpávací stanice, zvýšení cesty k této 
stanici, p. Filipi – dotaz na dokumentaci staré kanalizace. p. Nedbal – plány bohužel 
neexistují, zítra začneme řešit dotazy se zhotovitelem, projektantem. p. Kaňa – zítra budu 
vědět, odpovím

17. p. Pacourek – stav spodní vody, p. Nedbal – zda jsou domy napojeny na novou kanalizaci, p.
Zlatohlávek – stará kanalizace díky netěsnostem odváděla spodní vodu, někde byla při 
stavbě nové stará rozbita, ale už nevrácena do původního stavu, jak zhotovitel slíbil. 
Chybějící drenáže na odvod spodních vod.

18. p. Horák – kdy proběhnou oslavy osvobození, p. Kaňa - pravděpodobně v sobotu 9.5.2015

19. p. Marek D. - dotaz na projekt sportovního areálu, p. Seifert – řešit s naším oddělením 
projektů

20. p. Machač – dotaz na vyčištění koryta řeky Rusavy, p. Chmelař – přislíbilo to Povodí 
Moravy, ořezy stromů a keřů je možno řešit se životním prostředím na MěÚ

21. p. Kaňa – je obnovená knihovna v obci včetně knih, novou knihovnicí je pí. Kamencová

22. p. Horák – kdy proběhnou dožínky v Holešově. p. Seifert – první víkend v září, p. Kaňa a p. 
Horák – kolize termínu s našimi hody

Zapsal: Zdeněk Horák Ověřil: Radovan Kaňa
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