
Zápis z jednání osadního výboru v Količíně
dne 20.2.2015       

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

Omluveni: Markéta Habrová, Zdeněk Školoud,  Ing. František Kubík

K projednání:

1. Jubilanti březen – pí Brhelová

2. Podněty od paní Maxiánové (zvýrazněné) + odpovědi:
- Tesco závozy potravin – Tesco zaváží pouze v lokalitách Praha a Brno, zatím se nám 
nepodařilo oslovit další majitele pojízdných prodejen.
- Obnovit názvy ulic – Neznáme celou problematiku názvů ulic, ale určitě by se dotkla 
všech občanů obce, z důvodů změny trvalého bydliště a nutnosti výměny obč. průkazů. Lze 
pořídit informační tabule po vsi, ale jedná se o velmi nákladnou investici.
- Historie domů, kdy byl postaven, kdo tam bydlel, fotogalerie, výstava – Je to velmi 
obsáhlá historická činnost, jenž nemá po úmrtí pana Navrátila následovatele. Největším 
problémem je existence našich dochovaných kronik až od roku 1924. Před tímto rokem by 
dotyčný musel pátrat v archívech a z pamětí spoluobčanů. Kdyby se někdo takový našel, 
budeme ho podporovat v jeho úsilí, popř. ať se obrátí na pana Zdeňka Horáka ml.
- Jednou měsíčně pedikér, masér, kosmetička – Dle našich informací již tyto služby po obci
probíhají stylem návštěvy dané služby u zákazníka. Je možnost zajistit kontakty.
- Obnovit vyčištění hájku, domluva s Rymicemi o naučné stezce – Zde je problematika 
velkého množství majitelů pozemků a neustálého vzniku černých skládek, jejichž likvidace 
je velmi finančně náročná. Je nutno zjistit a oslovit majitele pozemků.
- Je možno zajistit posezení u cimbálu – Za nabídku děkujeme, zkusíme cimbál zapracovat 
do nějakých kulturních akcí v obci.
- Zájezd pro občany, domluva s okolními obcemi – Na letošní rok je v plánu pouť na sv. 
Hostýn 25.4.2015, kde se bude zajišťovat autobus (zařizuje paní Polaštíková - hasiči), dále 
je v plánu výlet na Helfštýn s dětmi vlakem a tůrou (zatím bez termínu) a každoročně před 
koncem roku se pořádá výšlap na sv. Hostýn.
- Obnova chodníků – Je to priorita osadního výboru v dlouhodobém plánu prací.
- Zbudování asfaltové cesty k domu Fuksových č.p.108 včetně obrubníků – Je to v 
dlouhodobém plánů OV, problematika s vyměřením pozemků a nedostatek fin. prostředků.

3. Doplnit osvětlení u domu p. Kubíka č.p.50, doplnit 2 světlo na stávající u sportovního areálu

4. Je nefunkční rozhlas u domů pí. Fuksové a p. Kubíka

5. Volby do OV – lístky budou doručeny do poštovních schránek a budou i ve volební 
místnosti osadního výboru č.p.93. Termín voleb – odevzdání lístků – středa 11.3.2015 od 15
do 18 hodin a sobota 14.3.2015 od 9 do 11 hodin. Vyhlásit obecním rozhlasem.

6. Na město byla podána žádost o průzkum stromů za hasičskou zbrojnicí a před domem pí. 
Adámkové, dále byla podána žádost o opravu křižovatky ulice Škarbalov směrem na 
Pravčice (zahradnictví).

7. Je nutno připravit traktor a křovinořez na sezónu – údržba

Zapsal: Zdeněk Horák Ověřil: Radovan Kaňa
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