
Zápis z jednání osadního výboru v Količíně
dne 20.2.2014

Přítomni: Radovan Kaňa, Markéta Habrová, Petr Pacourek, Marta Fuksová, Zdeněk Horák

Omluveni: Zdeněk Školoud, Ing. František Kubík

K projednání:

1. Oslavy osvobození obce proběhnou v sobotu 3.5.2014 od 17 hodin průvodem od budovy 
osadního výboru v Količíně č.p. 93

2. Pro rok 2014 se stanovuje příspěvek jubilantům z Količína ve výší 160,-Kč na osobu. 
Výročí ke kterým se bude blahopřát – 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 atd.

3. Byl projednán podnět Odboru životního prostředí města Holešova, zastoupeným pí. 
Pšejovou na opravu výsadby(zeleně) návsi v Količíně po dokončení prací výstavby 
kanalizace v Količíně a výsadby zeleně podél polní cesty od kapličky za Hliníkem k remízu.

4. Vítání občánků v Količíně proběhne v neděli 16.3.2014 od 14 hodin v budově osadního 
výboru v Količíně č.p.93. - Hodousková Natálie, Kaňa Štěpán, Herzánová Ema. Stanovuje 
se částka 300,-Kč/dítě na zakoupení dárku ve formě hraček.

5. Projednána stížnost občanů na nevhodné parkování pana J.Švendy, Količín č.p. 21 v hranici 
křižovatky u parčíku místní zvonice. Pan Švenda bude panem R.Kaňou osobně informován 
o zjednání nápravy jinak bude podána žádost o umístění dopravního značení o zákazu stání a
důsledné kontroly městkou policií Holešov.

6. Projednána stížnost občanů na skládku kamene pana Drahomíra Adámka, Količín č.p. 22 na 
obecním pozemku mezi č.p. 53 a č.p. 16 z důvodů nepěkného vzhledu obce a vzhledem k 
připravovaným oslavám osvobození obce a oslav 70. let sboru dobrovolných hasičů v 
Količíně. Pan D. Adámek bude osobně informován panem R. Kaňou o zjednání nápravy.

7. Do obecního parčíku u místní zvonice budou umístěny cedule o zákazu venčení psů a 
občané o tomto budou informování obecním rozhlasem.

8. Projednána možnost dosypání parčíku u zvonice zeminou a zpevnění parkovací plochy u 
sportovního areálu (koupaliště) firmou SKANSKA a.s. v rámci revitalizace obce po 
výstavbě rychlostní komunikace R49.

9. Veřejná schůze s osadním výborem a zástupci města Holešova proběhne v úterý 25.3.2014 v
sále místního pohostinství od 18 hodin.

10. Podán návrh na Odbor životního prostředí města Holešova o kontrolu stromů a zeleně v 
prostoru sportovního areálu (koupaliště) a zahrady staré školky (za budovou hasičské 
zbrojnice).

11. Během jara proběhne zahájení stavebních prací na zadní části budovy osadního výboru 
Količín č.p. 93 přestavbou skladu na garáž sekacího traktoru a příslušenství.

12. Projednána možnost zakoupení zahradního nářadí (kolečka, lopaty, metly, motyky apod.) a 
ty nechat k dispozici na obecní brigády, či pro pracovníky k úklidu obce.

Zapsal: Zdeněk Horák Ověřil: Radovan Kaňa
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