
Zápis ze schůze OV Količín dne 27.09.2019 

I. Zahájení 

Radovan Kaňa svolal(a) pravidelnou schůzku Osadního výboru v 18:30 dne 27.9.2019 v obecním 

domě 

Jubilanti: Julie Polaštíková 

II. Prezence 

Přítomni byli následující členové: 

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

Marková, Ing. Veronika Očadlíková 

III. Otevřená témata 

 

a) Osvětlení 

Přidáno osvětlení před domem Josefa Syřeny ( č.p. 96 )a u Oplety ( č.p. 52 ). 

b) Značení v obci 

Návrhy na nové značení:  

• zákaz podomního prodeje 

• návrh na omezení rychlosti za zahrady - při napojení na cyklostezku ( č.p. 139 ) 

• vyřešení dopravní situace u křižovatky na Pravčice (např. protáhnutím retardéru u zahradnictví 

po celé šíři silnice, aby ho neobjížděli po kraji nebo přidat k bráně p. Fuksy bloky) 

 

c) Nákup nového nářadí 

Byl zakoupený nový obecní vozík. 

 

IV. Nová témata 

 

 

a) Servis na sportovním areále 

Dle cenové nabídky bude na jaře proveden servis multifunkčního hřiště.  

 

 

b) Další úkoly ohledně činnosti obce 

• natření vítací tabule ,,Vítejte v Količíně“  

• urgovat město ohledně stanoviska k vodovodnímu řádu  

• urgovat město ohledně rozvaděče u sportovního areálu  



• urgence na město ohledně ořezání obecních bříz v ohradě a obecních líp v areálu v havarijním 

stavu 

• návrh na opravu informační tabule mikroregionu u zastávky 

c) Čipování psů 

• Bude umožněné čipování psů od p. MVDr. Poláška v obci, termín bude vyhlášen 

v obecním rozhlase, na web. Stránkách a v info. Tabuli. 

d) Vyjádření OV  ke sportovnímu areálu v Količíně 

 

• Osadní výbor v Količíně se na podnět města Holešova vyjadřuje k využití sportovního areálu 

v obci následovně:  

Sportovní areál v Količíně zůstává nadále ve správě a užívání obce Količín. Hlavním pořadatel akcí 

zůstává SDH Količín společně s OV Količín. Případný pronájem k soukromým oslavám je možné 

domlouvat prostřednictvím správce, a to je OV Količín. Nájemné na tuto akci je stanoveno ve výši 

200–500 Kč/den. SDH Količín, jako hlavní pořadatel kulturního dění v obci, je osvobozen od 

nájemného, jelikož se bude spolupodílet na opravách a investicích areálu.  Každý pronájem 

sportovního areálu musí být právně ošetřen nájemní smluvou. Areál nebude pronajímán jiným 

osobám, popř. organizacím než jsou výše zmíněny ( SDH a OV  Količín )  

 

• Činnost správce areálu vykonává Daniel Marek.  

 

 

Zápis provedla Veronika Očadlíková                                                   Schválil: Radovan Kaňa 


