Zápis ze schůze OV
15.1.2019
I. Zahájení
Radovan Kaňa svolal(a) pravidelnou schůzku Osadního výboru v 18:30 dne
15.1.2019 v obecním domě.
II. Prezentace
Přítomni byli následující členové:
Radovan Kaňa, Daniel Marek, ing. Marta Fuksová, bc. Ľubomír Zeman, Iva Marková,
Zdeněk Školoud
III. Otevřené problémy
a)

T- mobile ( stížnost na slabý signál )

IV. Nové záležitosti
a)

Jubilanti
Svrčková Svatava / M. Fuksová, D. Marek /
Čuřík Jiří / I. Marková /

b)

Rozdělení zodpovědnosti
Daniel Marek - odpovědný za sportovní areál
Radovan Kaňa – zodpovědný za obecní dům + multifunkční hřiště
Iva Marková - zodpovědné za obecní parčík, zvonice a výsadby + dětské
hřiště
Marta Fuksová – zodpovědná za obecní parčík, zvonice a výsadby

c)

Kontejnery na odpad
Nové stanoviště na kontejnery bude na parkovišti u bývalého
zahradnictví po domluvě s majitelem. O termínu budou občané
informováni.

d)

Příprava na další volební období 2019 - 2023
Jelikož končí další volební období, proběhnou během ledna a záčátku
února „dovolby“ do Osadního výboru. Do poštovní schránky každého
domu bude doručen nominační lístek, kde můžou občané napsat toho,
koho si představují a myslí, že by byl správnou volbou pro práci
v Osadním výboru a tím i pro naší obec. Zmíněná osoba musí
s nominací souhlasit!

e)

Veřejná schůze
V úterý 12.2.2019 se uskuteční v sále hostince U Tří líp veřejná schůze
Osadního výboru a zástupců města Holešov s občany Količína. Začátek
je v 18 hodin. Hlavním tématem bude představení kandidátů na členy
Osadního výboru a výstavba vodovodu v obci.

f)

Koupě nemovitosti
Jelikož dochází k prodeji nemovitosti č.p. 123 (bývalá JEDNOTA,
v poslední době zde sídlila fa Kalist s.r.o.) rozhodl OV, že se bude
snažit, samozřejmě po konzultaci s MěÚ Holešov, odkoupit tyto prostory
zpět pro obecní účely, tak jako tomu bylo v minulosti.

g)

Sportovní areál
Na přelomu ledna a února začnou stavební práce ve sportovním areálu
– demolice starého chodníku a přípravné práce na nový chodník

h)

Zaměření obecních pozemků
Vznést znovu na MěÚ požadavek na zaměření pozemku p.č. 278/1 (tzv.
opleta) ohledně realizace nového chodníku k propojení této části obce.

i)

Posílení distribuční sítě

posílení distribuční sítě - dovedení nového kabelu z trafostanice do
prostoru sport. areálu.
Vzhledem k začínající realizaci výstavby rodinných domů v této severní
části obce je toto posílení více než nutné. (tuto investici by platil EON)
j)

Havarijní stav mostu na polní cestě u sport. areálu
Do roku 2020 zajistit opravu (zpevnění) mostu vedle sportovního areálu.
V roce 2020 by mělo dojít k vyčištění potoku od Rymic (na našem k.ú.).
Vzhledem k této skutečnosti by bylo dobré tuto opravu spojit s pracemi
vyčištění potoka.

Obecní dům
V přízemí obecního domu je možno navštěvovat prostory, kde naleznete
posilovnu, hernu stolního tenisu, prostory ke cvičení. Osoby mladší 18
let smí tyto prostory navštěvovat jen v doprovodu rodičů, popř. jiné
dospělé osoby. Každý navštěvník je povinen zapsat se do návštěvní
knihy a uklidit po sobě nepořádek!
k)

Informace
Všechny informace týkající se naší obce, ale i jiné naleznete na našich
webových stránkách www.obec-kolicin.cz, v informační tabuli u zvonice
a u obecního domu, nebo facebookových stránkách Dědina Količín.

Zápis zpracoval: Radovan Kaňa
předseda OV Količín

