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Zápis z jednání OV Količín  

 
Datum: 21.4.2017 

Místo: budova OV  

Účastníci:  Radovan Kaňa, Ing. Marta Fuksová, Zdeněk Školoud, Iva Marková, Daniel Marek,  

                   Bc. Ľubomír Zeman  

Omluveni:  Zdeněk Horák 

Neomluveni: ------------------ 

Vyhotovil:  Radovan Kaňa 

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Jubilanti 

2 Osvobození obce 

3 Způsob pronajímání sport. areálu 

4 VPP + brigádníci pro obec 

5 Výstavba multifunkčního hřiště 

6 Informace k vybudování vodovodu 

7 Skládka hřiště 

8 Plán brigád 

 

B. Průběh jednání 

ID Informace z diskuse Klasifikace 

1 Jubilanti  duben / Syřena Josef/  -  blahopřát => Fuksová M., Školoud Z. 
                květen/ Matuš Josef /    -  blahopřát => Marek D., ??? 
                            /  Železný Vladimír / - blahopřát =>  ???                      

R,U 

2 Osvobození obce bude v pátek 5.5.2017 v 19 hodin. Věnec zajistí  Marková I.v 
zahradnictví u p. Fuksové, ozvučení Marek D., Zeman Ľ., Kaňa R., hudbu zajistí 
Fuksová M.,proslov Kaňa R, Fuksová M. 
 

I,U 

3 Sportovní areál se bude pronajímat stejně jako v loňském roce,tj. Cena = 300kč 
Termíny se zapisují u předsedy OV. Areál může užívat pouze ten, kdo bude mít 
povolení MÚ a OV k nájmu prostor sportovního areálu. 
 
 

R 
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4 VPP v letošním roce nebudou. Nejsou k dispozici žádní uchazeči, kteří by splňovali 
podmínky.  
Brigády pro studenty začnou začátkem července. Hlavní náplní bude úklid 
komunikací, údržba objektů. 
 

I 

5 Již je proveden projekt na vybudování multifunkčního hřiště ve sport. areálu. 
Bude k nahlédnutí v info. tabuli a na web.stránkách www.obec-kolicin.cz. Stavba 
by měla být zahájena v následujících týdnech a dokončena by mohla být do konce 
letních prázdnin. 
 

I 

6 Právě se provádí projekt pro vybudování vodovodu v Količíně. Občané budou 
osloveni dopisem, hned jak bude zhotovena projektová dokumentace. Termín pro 
oslovení občanů se posouvá do konce května. 
 

I 

7 Po zapálení skládky na hřišti v zadních prostorech ( pálení čarodějnic ) bude tento 
prostor vyklizen, zrevitalizován a bude na tomto místě zaseta tráva. Ve všech 
prostorech hřiště bude zákaz zakládání skládky.  
 

R 

8 Brigády v obci: út 25.4.2017 v 17:00 ( sport.areál – úklid areálu ) 
                           čt  27.4.2017 od 17 :00 provede SDH sběr starého železa 
                           pá 28.4.2017 v 18:00 ( sport. areál – příprava pálení čarodějnic ) 
                           út 2.5.2017 v 17:00  ( obecní park – úklid před pietním aktem )  
       

U 

   

                       Pozn:  I (Informace), R (Rozhodnutí), U (Úkol) 
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