
Zápis ze schůze OV Količíndne 21.02.2019 

I.  Zahájení 

Radovan Kaňasvolal(a) pravidelnou schůzkuOsadního výboru v 18:00dne21.2.2019v obecním 
domě. 

Pozn.: Každá schůze začne přečtením zápisu z minulého schůze.  

Schůze byla zahájena volbou předsedy osadního výboru, kdy byl jednohlasně zvolen Radovan Kaňa.  

 

II.  Prezence 

Přítomni byli následující členové: 

Radovan Kaňa, Daniel Marek, Ing. Marta Fuksová, Gabriela Nesvadbová, Tomáš Marek,Iva Marková, 
Ing. Veronika Očadlíková 

III.  Otevřenátémata 

a) Sportovní areál 
Oprava začne během několika týdnů, během příštího týdnu dojde k navezení materiálu.  

Zaměření obecních pozemků 

b) Zaměření obecních pozemků 
 

Nutné vyměřit pozemek v ,,opletě“, abychom mohli zajistit, zda můžeme vestavět pojízdný chodník či 
cestu, která by byla vhodnější.  

 

IV.  Novátémata 

a) Rozdělení úkolů na rok 2019: 

 

Starost o hřiště a areál: Radovan Kaňa 

Zvonice: Marta Fuksová 

Posilovna: Iva Marková a Gabriela Nesvadbová 

Sečení a údržba zeleně: Tomáš Marek   

Starost o areál: Danel Marek 

b) Rozpočet na sečení. 

Došlo k navýšení rozpočtu na sečení, na příští schůzi bude hodnota upřesněna.¨ 

c) Pracovníci na údržbu obce 

Úkolem je zajistit VPP na letní sezónu. Nejlépe stálého zaměstnance na plný úvazek, který by měl na 
starostveškerou údržbu obce.  



Možnost využití dotace na zaměstnance, jenž je na úřadě práce. Do příští schůze bude od G. 
Nesvadbové upřesněno, zda je možnost využití dotace vhodná i pro obec.  

d) Vítání občánků 

Vítání občánkůse bude konat 10.3. v 13:30 – budeme vítat nového člena rodinyJažkových.  

e) Ukliďme svou obec 

Zapojíme se do akce Ukliďme Česko, které se koná v sobotu 6.4.2019.  I. Marková naši obec 
zaregistruje na oficiálních stránkách www.uklidmecesko.cz, kde najdete veškeré oficiální informace.  

f) Den osvobození 

Den osvobození bude 3. 5.  v 19:00. Budou přizváni od T. Marka členi hasičského sboru Rymice.  

g) Obecní tiskoviny 

Návrh na vydávání tiskovin v půlročních intervalech. Začátkem bude sběr informací a námětů, které 
budou ke konci pololetí zhodnoceny a popřípadě vydány. Případné vydání tiskovin zrealizuje V. 
Očadlíková.  

h) Obecní pozemek 

Chceme požádat občany, aby dbali pořádku před svými domy. Tímto bychom chtěli upozornit majitele 
domu č.p. 7 o nutnosti nápravy chodníku před domem, jenž vlastním užitím zavinil.  

i) Výsadba obecní zeleně 

Výsadba zeleně na obecním parku. Nutnost získat rozpočet a určit osobu, jenž bude mít tuto správu na 
starosti.  

j)  Rozšíření inženýrských sítí 

Domluvit se s městem na řešení nových inženýrských sítí pro případnou výstavbu a rozšíření obec.  

k) Osvětlení 

Osvětlení před domem Josefa Syřeny. Je zde potřeba osvětlení z důvodu bezpečnosti.  

l) Setkání seniorů 

Na Předvánoční setkání seniorů se zvou občani pobírající starobní důchod společně s partnerem, a to 
s účinností od roku 1.1.2018.  

m) Uveřejnění fotek  

Na webových stránkách obce budou zveřejněny fotky a jména kompetentních osob 

 

Zápis provedla Veronika Očadlíková 


