
Zápis z jednání osadního výboru v Količíně
dne 27.11.2014       

Přítomni: Radovan Kaňa, Markéta Habrová, Petr Pacourek, Zdeněk Školoud, Zdeněk Horák

Omluveni: Marta Fuksová, Ing. František Kubík 

K projednání:

1. Od 1.12.2014 bude trvale uzavřen obchod potravin paní Matůšové. Je potřeba oslovit 
pojízdné pekárny či prodejny, zda by nezvýšily frekvenci návštěv v naší obci.

2. Občanům Količína začaly poštou chodit smlouvy od společnosti VaK o používání 
kanalizace a to i 6 měsíců zpětně. Přibližná cena je uváděna 100,-Kč za osobu na měsíc. Je 
nutno upozornit vedení města a společnost Vak o ne-dodělávkách kanalizace v obci a 
absenci smluv a dokladů pro občany o připojení na kanalizaci. Dle informace ze společnosti 
VaK měla v obci proběhnout veřejná schůze, která však neproběhla z důvodů absence 
informací směrem k Osadnímu výboru.

3. Na vlastní žádost končí p. Malinka jako knihovník v Količíně. Od 1.1.2015 knihovnu 
přebere paní Kamencová včetně kompletní obměny knih.

4. Vítání občánků proběhne v neděli 25.1.2015 od 14 hodin. Nutno pozvat rodiny – Amelie 
Horáková, Vanesa Polaštíková a Karolína Jašková.

5. V příštím roce je nutno zbudovat oplocení, či ohrazení obecního hrobu a zvonice.

6. Bude zbudována elektrická přípojka na novou čekárnu a v ní nové osvětlení, které dodá fa. 
ELKO e.p. Dále proběhla debata o zbudování kamerového systému na zastávce a 
sportovního areálu, která zamítla kamerový systém z důvodu nákladnosti na jeho připojení 
pravděpodobně na internet a z důvodu nemožnosti záznamu z důvodu ochrany osobních 
údajů.

7. OV se shodl, že prioritou výstaveb na příští roky je oprava chodníků v obci.

8. Námi navrhované dopravní značení v obci prošlo schválením dopravního odboru v 
Holešově a bude realizováno v roce 2015.

9. Odbor životního prostředí schválil pokácení hrušky naproti domu č.p. 143(p. Kaňa), 3 
topolů za zahradou pana Kalabišky, dvou bříz na sportovním areálu, lípy naproti pana 
Adámka v parčíku u zvonice. Důvodem je havarijní stav stromů či překročení jejich 
životnosti. Dále je nutno zkontrolovat topoly v obecní zahradě za hasičskou zbrojnicí.

10. Rozsvícení vánočního stromu v Količíně proběhne v sobotu 29.11.2014 s tímto programem: 
p.Fuksa ml. Zatroubí, proslov přivítání, rozsvícení stromu, živý Betlém, kapela Sortiment, 
zpívání koled. Na akci je potřeba zapůjčit dva malé skládací stany včetně bočnic od SDH 
Količín, ozvučení provede p. Petr Pacourek.

Zapsal: Zdeněk Horák Ověřil: Radovan Kaňa
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