
Zápis ze schůze OV Količín dne 1.10.2020 

I. Zahájení 

Radovan Kaňa svolal(a) pravidelnou schůzku Osadního výboru v 18:30 dne 1.10.2020 v obecním 

domě 

II. Prezence 

Přítomni byli následující členové: 

Radovan Kaňa, Daniel Marek, Gabriela Nesvadbová, Iva Marková, Ing. Veronika Očadlíková, Mgr. 

Marta Fuksová 

 

III. Otevřená témata 

a) Značení v obci 

U křižovatky na Pravčice byl protažený retardér, ale protažení bohužel nestačilo a projíždějící cyklisté 

i auta retardér opět objíždí krajem silnice. 

Z důvodu bezpečnosti nutné prodloužit retardér až do konce silnice nebo instalace zrcadla do 

křižovatky.  

Urgence s možným doplněním ostatních značek v obci (mapa značení) a návrh na umístění nové 

značky v ulici vedoucí na cyklostezku.  

Návrh možné značky:  

 

 

b) Řešení možných protipovodňových opatření: 

Podat námět na oddělení životního prostředí s výsadbou stromů kolem Rusavy. Případně možnost 

zapojení se do akce ,, Zasaď si svůj strom“.  

 

c) Návrh na zakoupení a instalaci odpadkových košů (výměna starých do centra obce a 

nový koš doplněn k lavičce u mostku ve Všetulích) 

d) Vybudování nové cesty v ,,Opletě“ 

Osadní výbor neúspěšně vyjednával s majiteli pozemků o odkupu části dotčených soukromých 

pozemků potřebných k výstavbě cesty v Opletě. Osadní výbor nemůže dále pokračovat s původním 

plánem na výstavbu průjezdné cesty a bude následovat vyjednávání zástupců města Holešova 



s majiteli zmíněných pozemků. V případě neúspěšného vyjednávání i se zastupiteli města, navrhuje 

OV variantu s neprůjezdností, ale s vytvořením točny na obecním pozemku.   

e) Rozšíření obecního rozhlasu 

Instalace obecního rozhlasu za zahrady k domu rodiny Fuksových č.p. 108. Nutné oslovení 

firmy Saturn k úpravě kabeláže.  

f) Možnost odkupu pozemku 96/2 

Možnost odkupu pozemku 96/2 ze soukromého do obecního vlastnictví. Je nutné projednat 

možnosti využité okolními obyvateli (parkování vozidel apod.) 

 

 

IV. Nová témata 

a) Pronájem sportovního areálu 

Stanoveno nájemné za pronájem sportovního areálu od 1.1.2021, cena bude 

stanovena dle typu akce.  

b) Investice obce 

Návrh na hlavní investici příštího roku je rekonstrukce střechy na budově Osadního výboru 

a nádvoří budovy.  

Do konce roku plánované drobné investice. Mezi návrhy je: vybavení posilovny (televize, 

cvičební nářadí), vybavení sportovního areálu (lednice, varná konvice mikrovlnná trouba). 

c) Vítání občanků 

Z důvodu nouzového stavu bude vítání občánků posunuto předběžně o měsíc.  

d) Parkování 

Budou osloveni majitelé aut parkující v nepřehledné části zatáčky mezi hospodou a 

kapličkou.  

 

Zápis provedla Veronika Očadlíková 

  


