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Zápis z jednání OV Količín 

 
Datum: 6.9.2017 

Místo: Obecní úřad  

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

Omluveni: Bc. Ľubomír Zeman 

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

Vyhotovil: Radovan Kaňa  

A. Program jednání 

ID Téma 

1 Jubilanti 
 

2 Vyhodnocení hodů 
 

3 Prořezání oplety 
 

4 Výsadba v obci 
 

5 Oprava zvonice 
 

6 Pročištění vodního toku Rusava 
 

7 Kamerový system v areálu 
 

8 
 

9 

Revitalizace fotbalového hřiště 
 
Příprava termínů na další akce 
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B. Průběh jednání 

ID Informace z diskuse Klasifikace 

1 Září –   Barták Rudolf » Kaňa R., Horák Z. 
             Matušová Dana » Fuksová M., Marková I. 
             Chytilová Ludmila » Školoud Z., Marek D. 
Říjen – Bukovjanová Františka » Kaňa R., Školud Z. 
 

R,I 

2 Seznámení s hody a jejich vyúčtování. P. Kaňa poděkoval za přípravu hodů, 
a nedělní rychlou improvizaci.  
  

I, R 

3 V opletě je potřeba zajistit kácení 2x jasan, 1x vrba. Je potřeba se domluvit s p. 
Markem M., zda by byl ochoten v příštím roce nchat část pole kvůli kacení 
neosetou.    
                                          

R 

4 Je zajištěná nahradní výsadba na polní cestě od stavebního bazaru směrem k 
Rusavě. Do příští schůze bude připraven plán výsadby kolem fotbalového hřiště, 
ve sportovním areálu a v parku kolem zvonice. 
 

R, 

5 Domluvit již přesný termín oprav zvonice tak, aby se vše stihlo do oslav, které nás 
čekají v roce 2018 
 

R, 

6 Zjistit, zda je na MÚ k dispozici vyjádření Povodí Moravy ohledně vykácení, 
vyčištění a opravy břehů Rusavy 
 

U, 

7  
 
 

Od půlky zaří bude celý sportovní areál a nové multifunkční hřiště opatřen 
kamerovým systémem  
 

R 

  8      Zjistit a následně provést kompletní revitalizaci fotbalového hřiště, pokud možno 
svépomocí. 
 

R,U 

9      K dispozici jsou dva termíny na vítání občánků – ne 12.11.2017, nebo  ne 19.11 
2017. Na rodičích je, aby si vybrali termín, který jim bude vyhovovat. 
Na oslavy 670 let obce je domluvena kapela Zdounečanka. 
Rozsvícení vánočního stromu – sobota 2. 12. 2017 ( pokud se dohodneme s 
muzikou) 
Posezení s důchodci – pátek 8.12.2017. 

 

                       Pozn: Informace možno klasifikovat jako I (Informace), R (Rozhodnutí), U (Úkol) 

 

 


