
Zápis z jednání osadního výboru v Količíně
dne 1.4.2015       

Přítomni: Radovan Kaňa, Markéta Habrová, Zdeněk Školoud, Ing. František Kubík, Petr 
Pacourek, Zdeněk Horák

Omluveni: Ing. Marta Fuksová

Hosté: Daniel Marek, Iva Marková

K projednání:

1. Jubilanti březen - Kozáčková Bohumila (75), Adámková Marie (75)
Jubilanti duben – Chytilová Dana (70), Podsedníčková Žofie (85), Syřenová Bohumila 
(75), Zlatohlávková Jana (50), Fuksa Miroslav (50), Svrček Jaroslav (50)
Jubilanti květen – Malinka Karel (70)

2. Oslavy osvobození obce proběhnou v pátek 8.5.2015 od 19 hodin od budovy OV č.p.93 za 
hudebního doprovodu kapely Vážaňanka. Nutno pozvat také hasiče z Rymic, zástupce obce 
Rymice a města Holešova. Objednat věnec v zahradnictví u Fuksů v Količíně.

3. Přibližně za 14 dní proběhne na MěÚ schůzka s pí. Vedrovou ohledně vyčištění koryta řeky 
Rusavy.

4. Proběhne převýsadba obecního hrobu před oslavami osvobození. Cena výsadby do 3.000,-
Kč.

5. Pí. Habrová – u příležitosti 70. let od konce II. světové války je nutno spolu MěÚ Holešov 
oslovit obec Uničov, zda tam společně neuctít památku velitele osvobozeneckých vojsk 
Količína p. Romaněnka.

6. Nutno zjistit, zda je možno vyčistit remíz u bývalé inseminační stanice. Pravděpodobně 
provede přiřazený VPP pracovník na naši obec.

7. Zvažuje se pořízení malé rotační benzínové sekačky na drobné dosíkání. P. Horák zjistí 
možnosti a ceny po domluvě s p. Markem T., který má na starosti sečení travnatých ploch v 
obci. Pořizovací cena do 10 tisíc Kč.

8. Nově vznikající skládka v količínské části hliníku a také na hřišti u sportovního areálu. 
Nutno vyhlásit rozhlasem o zákazu skládky a poprosit o vyhlášení i v sousedních Rymicích.

9. Řešení cesty k domu č.p.108 – původní cesta vede přesně podél plotů, nyní je posunuta cca 
o 1,5-2m od plotů do cizích pozemků. Nutno cestu nechat zaměřit, než se začnou provádět 
opravy.

10. Množství sečených pozemku pracovníkem bude pouze ve stanoveném rozsahu.

11. Bylo řešeno nové dopravní značení navrhnuté dopravním odborem MěÚ Holešov. Je nutno 
zapracovat úpravy o zmenšení rozsahu zákazu parkování u zvonice s ohledem na možnosti 
parkování občanů.

Zapsal: Zdeněk Horák Ověřil: Radovan Kaňa
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