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Slovo starosty
Dobrý den.
* Od prosincového vydání proběhly tři
zasedání Zastupitelstva obce a čtyři zasedání Rady obce. Bližší informace uvnitř
Zpravodaje.
* Toto vydání se trochu liší od ostatních. Jeho obsahem je především návrh
Dlouhodobého programu rozvoje obce
Kozlovice. Vzhledem k tomu, že se tento
návrh týká nás všech, předkládáme ho
k diskusi občanům dříve, než bude schválen zastupitelstvem. Každý ho může připomínkovat nebo doplnit o další nápady.
Program je to skutečně dlouhodobý (některé záměry jsou jen nastíněny) a jeho
postupné plnění bude vyžadovat nejenom
finance, chuť do práce, ale také pochopení
a spoluúčast občanů (nemyslím finanční).
Berte tento program jako jakýsi výhled
do budoucnosti, který nám říká, že chceme vybudovat obec, jež se po všech stránkách postará o své občany (sociální oblast,
vzdělání, bydlení, kultura, sport, služby…)
a která se částečně otevře i cestovnímu
ruchu. Jinými slovy řečeno, chceme budovat hezkou obec, na kterou budeme hrdi
(geografické předpoklady pro to máme).
Možná, že si někteří z vás řeknou, že se
jedná o další nepotřebný a nesplnitelný
„cár“ papíru. Není tomu tak.
Abychom si mohli vše podrobněji vysvětlit, zveme vás společně s místostarostou na besedy, které proběhnou:
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* Dále vás chci informovat o tom, že
jsme se přihlásili do soutěže Zlatý erb
(o nejlepší internetovou stránku obce ČR).
Pokud se vám stránky líbí, podpořte je
svým hlasem.
Na stránkách skončil zkušební provoz
a byly podstatně doplněny. Z posledních
novinek vybírám: automatické zasílání aktualit zaregistrovaným, fulltextové vyhledávání, pošli pohled, nové foto, seznam
knih v knihovně vč. vyhledávání, důležitá
tel. čísla a spousta dalších technických
změn, které jsou laikovi utajeny. V brzké
době se objeví formuláře a řešení životních
situací (např. návod, jak konkrétně postupovat při získaní cestovního pasu). Počet
denních přístupů se v poslední době zvýšil
na 30 až 40, což je velmi slušné (potěší to).
Každý z vás může požádat o zveřejnění aktuality (prozatím zdarma), nebo se vyjádřit
v knize návštěv — určitě odpovíme.
Za obrovský kus odvedené práce děkuji
tímto našemu webmasterovi Jiřímu Poláškovi. Připomínám, že v knihovně máme
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veřejně přístupnou internetovou stanici
a adresa obecních stránek zní www.kozlovice.cz. Znovu nabízíme možnost prezentace.
* Připomínám všem spolkům, sdružením a organizacím, že mají možnost do
konce února podat žádosti o dotace z rozpočtu obce na tento rok. Žádost je nutné
podat formou krátkého projektu, ze kterého bude jasný předmět, cíl, cílová skupina
a způsob financování. Výše příspěvku
bude záviset mimo jiné i na celkové částce
vyčleněné v rozpočtu obce na tyto aktivity.
Během roku už nebudou žádné příspěvky či dotace udělovány (snad jen ve zcela
výjimečných případech).
* Rádi přivítáme odborníky různých
profesí, kteří jsou ochotni podělit se o své
zkušenosti, ev. o pomoc při rozhodování
v různých složitých problémech. Budeme
rádi, pokud o sobě dají vědět projektanti,
stavební dozory, IT technologie, TV, počítačová grafika, reklama, sportoviště, atd.
Těm, kteří už pomohli, děkuji.

Zápisy a usnesení
Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 26. 11. 2003
Přítomno 14 členů zastupitelstva —
(omluven p. Pavel Strakoš)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané (z toho předseda a člen osadního výboru Měrkovice).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 7. 2003 byl vyložen
k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení
— Proběhlo jednání s ředitelem Lesů ČR,
a. s., Frenštát p. R. ve věci opravy komunikace Harabiš — obora. Udělen souhlas
k opravě komunikace, Lesy ČR se nebudou
finančně podílet na opravě cesty. Oprava
byla provedena.

— Jsou dokončeny opravy ostatních vybraných komunikací (Benová, Žáčková, Živičky, Bůžek, Valašská, obora — prodloužený úsek opravy), nákupní středisko
(oprava nebyla provedena kvalitně, dílo
prozatím nebylo předáno a uhrazeno).
— Záměr výstavby chodníku autobusová
zastávka Kozlovice střed — Váha. Proběhlo
osobní jednání s vlastníky pozemku parc.
č. 2921 — předběžně přislíbili odprodej
potřebné části pozemku, byla jim zaslána
písemná žádost, dosud se nevyjádřili.
— S vlastníkem pozemku parc. č. 3026/3
bylo rovněž osobně projednáno, částečně
přislíbili prodej pozemku, konečné rozhodnutí sdělí po vyjádření ostatních účastníků.
— Stávající nákladní automobil IFA je ve
špatném stavu, je nepoužitelný pro svoz
odpadů, nemá platnou technickou kontrolu. Obec kupuje nový nákladní automobil Daewo Avia s hydraulickou rukou (hydraulická ruka bude použita ze stávajícího
automobilu IFA). Automobil IFA nabídne
obec k prodeji za nejvyšší cenovou nabídku.
— Proběhla kolaudace rozšíření plynofikace v části obce pod Křížem (nová zástavba
u č. p. 320), současně bylo provedeno rozšíření vodovodního řádu v délce 150 m.
— Bylo dokončeno parkoviště u obecních
bytů č. p. 350 (stará školka).
— V objektu obecních bytů č. p. 350 byla
provedena oprava sprchovacích koutů
(byly špatně usazeny, prosakovaly).
— Probíhá oprava WC pro veřejnost v budově OÚ vč. spojovací chodby, bylo vybudováno provizorní WC pro zaměstnance
(oprava by měla být dokončena do 17. 12.
2003).
— Provádí se vybudování WC pro personál
včetně instalace teplé vody do stávajících
WC v objektu restaurace Na koupališti (na
základě požadavků vzešlých z kontroly
provedené Krajskou hygienickou stanicí se
sídlem v Ostravě, územním pracovištěm
Frýdek–Místek).
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— Bylo zahájeno vstupní jednání s Městským úřadem Frýdek–Místek, stavebním
úřadem, ve věci dodatečného stavebního
povolení a souhlasu s užíváním stávajících
staveb v objektu sběrného dvoru. Bylo provedeno zakreslení skutečného stavu budov
a provedeno geometrické zaměření.

— Na základě nedoporučení rady zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o změnu
územního plánu — zařazení pozemku PK
parc. č. 922/2 k. ú. Kozlovice pro účely výstavby rodinného domku. Jedná se o pozemek v odlehlé části obce — nejsou vybudovány žádné inženýrské sítě

— Podrobnější informace — výroční zprávu — podá pan starosta na dalším zasedání zastupitelstva obce.

— Na základě nedoporučení rady zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o provedení změny územního plánu — zařazení pozemků PK parc. č. 597/1, 650/3 a 650/1 k.
ú. Kozlovice jako plochy pro výstavbu rodinných domků. Jedná se o pozemky v odlehlé části obce — nejsou vybudovány
žádné inženýrské sítě. Stávající územní
plán obce již nevyhovuje — krátce po
schválení změny č. 2 ÚP docházejí žádosti
o další změnu. V příštím roce bude předloženo zastupitelstvu obce k rozhodnutí, zda
provést změnu č. 3, nebo zadat zpracování
nového územního plánu (bude předcházet
vypracování plánu rozvoje obce).

— Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání zastupitelstva dne 30. 7. 2003, včetně dalších informací podaných starostou obce.
2. Žádosti o změnu územního plánu
(ÚP)
Na základě požadavku z minulého jednání zastupitelstva obce byly předloženy
k projednání žádosti občanů o provedení
změny územního plánu. Kopie žádostí obdrželi členové zastupitelstva. Informace
a upřesnění k podaným požadavkům
podal místostarosta pan Lumír Červenka
a předseda stavební komise pan Stanislav
Pustka.
— Zastupitelstvo obce na základě žádostí
schvaluje záměr provedení změny ÚP —
zařazení následujících pozemků jako plocha pro výstavbu rodinného domku:
— parc. č. 1522/16 k. ú. Kozlovice
— parc. č. 2701/3, 2701/11, 2701/12 a PK
2701/1 k. ú. Kozlovice
— parc. č. 2428/6 k. ú. Kozlovice
— parc. č. 2409/19
— parc. č. 2409/17 k. ú. Kozlovice
— části pozemku parc. č. 1240/8 k. ú.
Kozlovice
— parc. č. 3774/6 k. ú. Měrkovice
— parc. č. 271/1 k. ú. Kozlovice — napojení inženýrských sítí a vybudování
ČOV provede žadatel na vlastní náklady
— parc. č. 271/6 k. ú. Kozlovice — napojených inženýrských sítí a vybudování
ČOV provede žadatel na vlastní náklady
— parc. č. 640/4 a 776/10 k. ú. Kozlovice

3. Prodej, koupě, směna pozemků
— Zastupitelstvo obce projednalo podnět
na směnu části obecní komunikace parc.
č. 3967 k. ú. Kozlovice a části pozemků
v soukromém vlastnictví parc. č. 1367/1,
1367/2 a 1367/4 za účelem zachování
obecní komunikace a mostku přes meliorační kanál. Směnu pozemků doporučila
rada obce a stavební komise.
— Zastupitelstvo obce schválilo záměr
směny — náklady na geometrické zaměření pozemků uhradí obec Kozlovice.
— Zastupitelstvu byla předložena k projednání žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1974 k. ú. Kozlovice ve
výměře cca 100 m2. S žadatelkou proběhlo
osobní jednání na místě samém. Obec
užívá část pozemku parc. č. 142 — st. ve
vlastnictví žadatelky a žadatelka užívá část
obecního pozemku parc. č. 1974. Bylo dohodnuto, že bude provedena vzájemná
směna pozemků. Na obecním pozemku
parc. č. 1974 byly žadatelkou vysázeny
stromy. Z důvodu bezpečnosti silničního
provozu budou stromy vykáceny a další
nebudou vysazovány. Pro případné finanč-
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ní vyrovnání při uzavření směnné smlouvy
byla navržena cena 75 Kč/m2.
— Zastupitelstvo obce schválilo záměr
směny a případné vzájemné finanční vyrovnání při uzavření směnné smlouvy (75
Kč/m2). Náklady na geometrické zaměření
uhradí žadatelka.
— Zastupitelstvu obce byla předložena
opětovná žádost o odprodej části obecního pozemku parc. č. 193/1. Záměr prodeje
byl schválen ZO dne 26. 3. 1998 — usnesení č. 5/98 — za cenu 50 Kč/m2. Po vyhotovení geometrického plánu bylo zjištěno, že
prodejem nově odměřeného pozemku
parc. č. 193/4 by došlo k zamezení vstupu
na okolní pozemky. Ve skutečnosti vede
přístupová cesta přes pozemek parc. č.
2696/1, který byl v roce 1998 ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR. V současné době
je pozemek ve vlastnictví obce Kozlovice,
proto lze prodej realizovat. Zastupitelstvo
obce schválilo prodej pozemku.
Koupě pozemků obcí pro účely
výstavby RD
Na minulém zasedání ZO bylo uloženo
starostovi jednat s vlastníky pozemků zařazených v územním plánu jako plochy
pro výstavbu RD o případném odprodeji
obci.
— Pozemky — lokalita Bělík
Vlastník s prodejem pozemků nesouhlasí.
— Pozemky — lokalita Červenka
Bylo projednáno, vlastník souhlasí s prodejem pozemků za cenu 100 Kč/m2 s podmínkou, že náklady na zaměření a veškeré
další poplatky uhradí obec. Jedná se o pozemky ve výměře asi 17 000 m2. Obec by
v uvedené lokalitě vybudovala inženýrské
sítě. Kupní cena pozemků by činila po zahrnutí veškerých nákladů (zaměření, inženýrské sítě, poplatky) asi 400 Kč/m2. Členové zastupitelstva se shodli na tom, že se
jedná o velmi vysokou částku a mnozí zájemci (občané Kozlovic) by nebyli schopni
kupovat stavební parcelu za tak vysokou
kupní cenu. Vyvstává otázka, zda obec
bude dotovat vybudování inženýrských sítí
v této lokalitě. Pan Mgr. Štěpán Pustka na-

Kozlovice
vrhuje znovu projednat výši kupní ceny —
maximálně 50 Kč/m2 + náklady na geometrické zaměření.
Paní Mgr. Jaroslava Minksová vznesla dotaz, zda je povinností obce zajistit vybudování inženýrských sítí v lokalitě, která je zařazena v územním plánu pro výstavbu RD.
Odpověděl pan starosta — obec nemá
tuto povinnost.
— Zastupitelstvo obce schválilo maximální výši kupní ceny 75 Kč/m2 včetně geometrického zaměření a pověřuje starostu
obce znovu jednat s vlastníkem o možnosti prodeje pozemků za tuto kupní cenu.
— Nabídka prodeje pozemků v lokalitě za
obecními byty. Jedná se o pozemky nezahrnuté v územním plánu pro výstavbu RD,
celková výměra činí asi 16 000 m2. Obec
má předložit cenovou nabídku.
Pan Stanislav Pustka připomněl, že prozatím se jedná o pozemky za cenu zemědělské půdy. Pokud bude mít obec zájem
vykupovat pozemky i v této lokalitě, kupní
cena by měla být podstatně nižší než
u předchozích lokalit.
Ing. Vlastimil Fojtík — obec nemá jistotu, že pozemky budou zařazeny do ÚP. Navrhuje předběžně projednat s jednotlivými
dotčenými orgány státní správy možnost
zařazení do ÚP jako plochy pro výstavbu
RD.
— Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
předběžně projednat s dotčenými orgány
státní správy možnost zařazení pozemků
do územního plánu jako plochy pro výstavbu RD.
4. Výstavba tělocvičny ZŠ
Na výstavbu tělocvičny ZŠ bylo vydáno
pravomocné územní rozhodnutí. Při geometrickém zaměření — osazení stavby do
terénu — bylo zjištěno, že část stavby bude
umístěna na cizím pozemku. Z toho důvodu proběhlo jednání s vlastníky sousedních pozemků — parc. č. 2921 a parc. č.
2920/1 o případném prodeji části pozemků v jejich vlastnictví do vlastnictví obce.
Vlastníci pozemků nejsou ochotni pozemky obci odprodat.
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Informaci o dalším možném náhradním
řešení stavby tělocvičny ZŠ podal Ing. arch.
Cviček. Pro umístění tělocvičny je k dispozici značně stísněný prostor — náhradní
řešení — posunutí stavby směrem ke stávajícímu objektu jídelny ZŠ — musela by
být provedena úprava rampy, rohu budovy
a zastřešení, vstupu do sklepa, původní
rozměr 30 ´ 18 m — nový rozměr 30
´ 17,60 m. Pozemek na stavbu tělocvičny
nelze vyvlastnit, není považováno za veřejně prospěšnou stavbu.
Pan Petr Chýlek — nemá cenu realizovat
stavbu tělocvičny za podmínek, že nebude
odpovídat rozměrovým parametrům, hledat jiný vhodný pozemek.
Pan starosta — školní tělocvična musí
stát u školy, pokud se nebude jednat
o školní tělocvičnu, nebude dostatečně využita a její provoz neufinancujeme.
Ing. Vlastimil Fojtík — jak došlo k tomu,
že se stavba nevejde na pozemek?
Ing. arch. Cviček — před vydáním územního rozhodnutí nebyl pozemek v terénu
zaměřen. Hranice byla stanovena investorem, tj. obcí.
— Zastupitelstvo obce doporučuje zahájit
přípravu výstavby tělocvičny ZŠ podle
předloženého návrhu náhradního řešení,
pořídit dokumentaci ke změně územního
rozhodnutí.
5. Plnění rozpočtu obce
— Zastupitelstvu obce byl předložen přehled o plnění rozpočtu obce za období 1—
10/2003 a provedené úpravy rozpočtu
vlastním rozpočtovým opatřením (schvaluje rada obce).
— Zastupitelstvu byl dále předložen ke
schválení návrh na úpravu rozpočtu na
straně příjmů pol. 4111 a na straně výdajů
paragraf 6114 o účelovou dotaci na Referendum o vstupu ČR do EU ve výši 69 000
Kč (tento paragraf nebyl součástí schváleného rozpočtu).
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu obce za období
1—10/2003 a schvaluje předložený návrh
na úpravu rozpočtu.
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6. Vyhláška o místních poplatcích
Od 1. 1. 2004 nabývá účinnosti zákon
č. 229/2003 Sb., o místních poplatcích, kterým se mění stávající zákon č. 565/1990 Sb.
Z toho důvodu je nutno novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 o místních
poplatcích.
— Zastupitelstvo obce schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2003 o místních
poplatcích s účinností od 1. 1. 2004. Od
účinnosti této vyhlášky zastupitelstvo ruší
dosavadní obecně závaznou vyhlášku č.
1/2001 ze dne 17. 12. 2001.
Poznámka red.: plné znění schválené
vyhlášky č. 2/2003 bylo zveřejněno ve
Zpravodaji č. 5/2003.
7. Osadní výbor Měrkovice
Uskutečnila se dvě jednání osadního výboru (předloženy zápisy).
Zápis č. 01–2003 — požadavky uvedené
v zápisu byly splněny (plnění bodu 1) a 7)
— viz níže).
Zápis č. 02–2003 — požadavky budou
zahrnuty do plánu rozvoje obce.
Bod 1) zápisu č. 01–2003 — vymezení
hranic územní působnosti Osadního výboru Měrkovice:
— Zastupitelstvo obce vymezuje hranice
územní působnosti Osadního výboru Měrkovice — centrální část Měrkovic od Vrchoviny, včetně části Telecí.
Bod 7) zápisu č. 01–2003 — zastupování
předsedy osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce členem osadního výboru.
Pravomoci osadního výboru upravuje §
121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění. Člen výboru může uplatnit svá práva jako občan
obce podle § 16 zákona o obcích.
Předseda osadního výboru pan Stanislav
Žabenský vznesl požadavek, aby místní
část Měrkovice měla své zastoupení v komisích.
Pan starosta doporučuje, aby osadní
výbor předložil návrh na doplnění členů
komisí rady z řad občanů místní části Měrkovice (musí rozhodnout rada obce — komise rady).
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Pan Tomáš Nezhoda — klíče od schránky důvěry — požadavek bude zajištěn.
8. Různé
8. 1 Inženýrské sítě do vzdálených míst
Rada obce na svém jednání několikrát
řešila problém se zajišťováním a financováním inženýrských sítí do vzdálených
míst — především rozšiřování vodovodního řádu ke stávajícím objektům (náklady
na rozšíření vodovodního řádu prozatím
hradila z větší části obec).
Tato problematika byla konzultována
s obcí Ostravice, která je rovněž vlastníkem
i správcem vodovodu, a. s. Sm VaK Frýdek–Místek (nezajišťují rozšiřování vodovodního řádu do odlehlých míst — při
malém odběru do velké vzdálenosti nelze
zaručit požadovanou kvalitu pitné vody).
Na základě zjištěných skutečností pan starosta navrhuje, aby obec z technických
a finančních důvodů nezajišťovala rozšiřování vodovodního řádu k objektům do
vzdálených míst (v případě zájmu si zajistí
a uhradí žadatel se souhlasem vlastníka
a provozovatele řádu).
— Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec
nebude zajišťovat z technických a finančních důvodů rozšiřování vodovodního
řádu do vzdálených míst v obci. Žadatelé si
mohou zajistit na vlastní náklady se souhlasem provozovatele řádu.
Pan Tichavský — dotaz, jak bude řešeno
napojení rodinného domku č. p. 398.
Rodinný domek nelze napojit na vodovodní řád. Na základě výškového zaměření
není možno realizovat z původně plánovaného místa a dle vyjádření Sm VaK Frýdek–Místek není vhodné napojení provést
z přiváděče.
8. 2 Rehabilitace
Pan starosta podal informaci o průběhu
zajišťování rehabilitačních služeb v objektu č. p. 356. Na základě výběrového řízení
měla tyto služby zajišťovat firma REVITA,
Frenštát p. R. Dne 8. 10. 2003 obec obdržela dopis se sdělením, že z důvodů interních problémů ve firmě nebude možno
uvést do provozu rehabilitační oddělení
v Kozlovicích.

Kozlovice
Prostory v objektu č. p. 356 jsou celý rok
nevyužité, je nutno vyřešit, co dál s tímto
objektem. Prostory byly zkolaudovány
jako byt, celková oprava činila asi 1 120 tis.
Kč, nájemné může činit až 6 000 Kč měsíčně. Je zájemce o přidělení bytu. Členové
zastupitelstva se shodli na tom, že není
vhodné pronajímat prostory jako byt. Budovu by si měla obec ponechat a rozhodnout o jejím využití pro široký okruh občanů (zřízení informačního centra, muzea,
knihovny…).
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o průběhu zajišťování rehabilitačních služeb v objektu č. p. 356
a sdělení firmy REVITA Frenštát p. R. ve
věci odstoupení od záměru zřídit tyto služby. Dále bere na vědomí, že rada obce nebude prostory v objektu č. p. 356 pronajímat jako byt.
8. 3 Kanalizace
Při provozování kanalizace vyplývají pro
obec povinnosti ze zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích (geometrické
zaměření řádu, oprávnění k provozování
— určení osoby, která splňuje požadovanou kvalifikaci atd.).
Inspekce životního prostředí prováděla
kontrolu kanalizace v obci — je problém
s provozováním ČOV horní konec — obec
není schopna ČOV provozovat. Je možné
řešení, že v rámci tzv. odborné výpomoci
budou Sm VaK zajišťovat provozování kanalizace a ČOV horní konec.
Byla zaslána žádost generálnímu řediteli
Sm Vak Ostrava o možném odprodeji zbývající části provozované kanalizace od
obce. Zatím obec neobdržela odpověď.
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o problémech a dalším řešení provozování kanalizace a ČOV v obci.
8. 4 Nákup služebního vozidla
Pan starosta informoval o nutnosti nákupu služebního vozidla. Stávající vozidlo
Felicia by sloužilo pouze na rozvoz obědů
důchodcům (podle hygienických předpisů
nesmí být vozidlo pro rozvoz obědů používáno k jiným účelům). Jako nejvhodnější
se jeví kombinace cestovního a terénního
automobilu.

Kozlovice
— Zastupitelstvo obce doporučuje nákup
služebního vozidla.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 11. 12. 2003
Jednání se zúčastnilo 5 členů rady.
Jednotlivá usnesení jsou splněna. Pokračuje rek. WC OÚ a koupaliště, byl dodán
nákladní automobil Avia, proběhlo jednání se stavebním úřadem o sběrném dvoru
— budou nutná vyjádření všech dotčených orgánů.
— Radě byly předloženy 2 žádosti o práci
uklízečky na OÚ Kozlovice. Rada v současné době nepředpokládá vznik nového pracovního místa. Žádné pořadníky uchazečů
o pracovní místa nejsou tvořeny.
— Radě byla předložena žádost o ukončení nájmu restaurace Na koupališti dohodou k 31. 3. 2004 a nabídka k odprodeji instalovaného krbu a lapače cigaretového
kouře formou zápočtu s dlužnou částkou.
Rada souhlasí s tříměsíční výpovědní lhůtou k 31. 3. 2004. Pokud dojde k cenové dohodě, obec odkoupí nabízené zařízení.
Zbývající část nájmu za rok 2003 bude
uhrazena do 31. 1. 2004, nájem za 1. čtvrtletí 2004 bude uhrazen ke dni 31. 3. 2004.
— Radě byla předložena žádost Fondu
ohrožených dětí o finanční podporu. Rada
příspěvek neschvaluje.
— Radě byla předložena žádost o rozšíření
veřejného osvětlení v zahradě pana Kudely. Rada prozatím rozšíření osvětlení neschvaluje — nejedná se o osvětlení místní
(obecní) komunikace.
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— Radě byla předložena žádost o odkoupení starého automobilu IFA za cenu 10 až
12 tis. Kč. Nabídka odprodeje byla zveřejněna obvyklým způsobem. Nikdo jiný nabídku nepředložil. Rada souhlasí s odprodejem automobilu IFA za cenu 11 000 Kč.
— Radě byla předložena žádost o pronájem restaurace Na koupališti. Prozatím
není jasné, jak bude s restaurací naloženo
— pronájem, prodej atd. Žádost bere rada
na vědomí a bude evidována.
— Rada souhlasí s odprodejem 250 ks použitých střešních tašek za cenu 2 Kč/kus.
— Radě byla předložena žádost obce Lhotka o přehodnocení výše neinvestičních nákladů na žáky Lhotky, kteří navštěvují naši
ZŠ. Vyúčtování nákladů proběhlo na základě zákona a obec má na tyto prostředky
nárok. Rada ukládá ředitelce ZŠ, aby připravila podklady pro projednání žádosti
Zastupitelstvem obce Kozlovice. Ukládá
starostovi, aby odpověděl obci Lhotka.
— Radě bylo předloženo hodnocení práce
Obecní knihovny v Kozlovicích, které zaslala Městská knihovna F–M pověřená regionálním řízením. Součástí hodnocení je
i žádost o přehodnocení stávající pracovní
doby. Statistika (počet návštěvníků, počet
výpůjček, besedy, internet atd.) dokládá,
že u všech položek došlo k velkému nárůstu. Nový návrh pracovní doby je na 30 hod.
týdně (má vliv na rozpočet obce). Rada doporučuje navýšení pracovní doby a postupuje ZO.
— Rada schvaluje příspěvek ve výši 1000
Kč oddílu stolního tenisu (Sokol Kozlovice)
na konání vánočního turnaje pro děti
o přeborníka školy.

— Radě byla předložena žádost o odkoupení zámečnické frézy, která je v majetku
obce. Místostarosta doporučuje její prodej,
fréza se nepoužívá. Rada souhlasí s prodejem za nejvyšší nabídku – informace o prodeji bude zveřejněna obvyklým způsobem.
V tomto smyslu bude uvědomen i žadatel.

— Radě byla předložena žádost TJ Sokol
Kozlovice — oddíl volejbalu žáček o finanční příspěvek na zakoupení dresů
v hodnotě 18 700 Kč. V letošním roce oddíl
volejbalu už příspěvky obdržel (tělocvična,
soustředění — turnaj) — rada příspěvek
neschvaluje.

— Radě byly předloženy 2 žádosti o přidělení obecního bytu. Žádný byt není v současné době volný. Žádost bude evidována.

— Rada rozhodla, aby všechny spolky a organizace obce Kozlovice, které mají zájem
o příspěvky (dotace) podaly žádosti vždy
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k 31. 1. daného roku (žádosti na rok 2004
budou přijímány do 28. 2. 2004). Po uzávěrce už žádné žádosti nebudou přijímány
— snad jen ve zcela výjimečných případech. Jednotlivé žádosti vyhodnotí sportovní a kulturní komise a rada vybrané žádosti zařadí do návrhu rozpočtu obce. Žádosti musí být podány formou projektu
(cíl, finanční náročnost, spoluúčast atd.)

ní ohledně ceny nabízených pozemků pro
výstavbu RD — viz usnesení ZO. Majitel
s nižší cenou nesouhlasí. Rada bere na vědomí a postupuje ZO.

— Radě byla předložena žádost o vrácení
poměrné části z finančního obnosu 15 000
Kč, který musí složit každý nový nájemce
obecního bytu. Rada v tomto případě neschvaluje žádost, protože rozhodnutí rady
o vrácení poměrné části ze složeného obnosu nájemci užívajícího obec. byt jen
jeden nebo dva roky je ze 17. 7. 2002 a žadatelka měla byt v nájmu od 1. 7. 1999 do
16. 10. 2000, tj. v době před zmíněným rozhodnutím rady.

— Rada bere na vědomí složení inventarizačních komisí obce pro rok 2003 jmenovaných starostou obce.

— Rada schvaluje pronájem sálu za účelem pořádání taneční zábavy dne 20. 12.
2003.
— Rada schvaluje použití znaku obce do
loga FC Kozlovice.
— Rada bere na vědomí a postupuje ZO
návrh smlouvy ČSAD F–M o zajištění
ostatní dopravní obslužnosti. Požadovaná
výše dotace je stejná jako v letošním roce,
tj. 126 000 Kč.
— Starosta předložil radě návrh na dovybavení počítačové sítě OÚ (notebook, LCD
displej) a zakoupení dataprojektoru —
rada schvaluje.
— Místostarosta předložil radě výsledky
nabídek jednotlivých automobilek a prodejců automobilů, kteří splňují požadavky
na služební automobil obce. Jako nejvhodnější (cenově a základní výbavou) se jeví
Hyudai Santa Fe 2.4i. Všichni prodejci Hyundai mají pro OÚ slevu 9 %. Ze tří nabídek vyšla nejlépe firma Auto Lipa cz z Nového Jičína. Ke slevě 9 % nabízí ještě zdarma metalízu a čtyři zimní pneu v hodnotě
20 000 Kč. Rada schvaluje nákup služebního automobilu Hyundai Santa Fe 2.4i v základní výbavě od prodejce Auto Lipa cz.
— Místostarosta informoval radu o jedná-

— Rada schvaluje prodej hudebních nástrojů v majetku obce za znalcem odhadnutou cenu. Jedná se o B trubku, Tenor
amati a Baryton amati.

— Radě byl předložen návrh smlouvy
s SmVaK Ostrava a. s. o technické výpomoci v provozování ČOV na horním konci
u garáží. Rada podpis smlouvy schvaluje.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 22. 12. 2003
Přítomno 14 členů zastupitelstva — neomluven (Ing. Vlastimil Fojtík)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 2 občané (předseda a člen osadního výboru
Měrkovice).
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 11. 2003 byl uložen
k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace
starosty
— Obec zakoupila nákladní automobil
Daewo Avia (hydraulická ruka přemontována z Avie) pro svoz odpadů.
— Byla dokončena oprava WC pro veřejnost v budově OÚ včetně spojovací chodby
a WC v restauraci Na koupališti.
— Proběhlo jednání s majitelem ve věci výkupu pozemků pro výstavbu rodinných
domků — trvá na kupní ceně 100 Kč/m2.
Obec bude ještě jednat se správci sítí (SME
a SmVaK) — zda se budou podílet na budování inženýrských sítí.
— Obec obdržela výpověď z nájemní
smlouvy provozovatelky restaurace Na

Kozlovice
koupališti. Žádá o ukončení nájemní
smlouvy dohodou k 31. 3. 2004 (v nájemní
smlouvě šestiměsíční výpovědní lhůta),
dále nabízí k prodeji některé vnitřní zařízení. Rada souhlasí s ukončením nájmu
dohodou k 31. 3. 2004 a odkoupením zařízení za předpokladu, že nájem za rok 2003
bude uhrazen do 31. 1. 2004, nájem za 1.
čtvrtletí bude uhrazen do 31. 3. 2004.
Stav budovy restaurace Na koupališti
a stav vnitřního zařízení není v dobrém
stavu. Pan starosta dává členům zastupitelstva na zvážení, co dál (pronájem, prodej…).
— Změny územního plánu — zastupitelstvo schválilo možnost individuálního řízení změny v případě úhrady nákladů žadatelem. Na obec bude docházet spousta
žádostí — dává na zvážení, zda ponechat
možnost individuálního řízení.
— Obec požádala dotčené orgány státní
správy o předběžné vyjádření k záměru
změny územního plánu v lokalitě za obecními byty.
— Obec zakoupila nový osobní automobil.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o plnění usnesení z jednání zastupitelstva dne 26. 11. 2003, včetně dalších
informací podaných starostou obce.
2. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce schvaluje do doby
schválení rozpočtu na rok 2004 navržené
rozpočtové provizorium ve výši 6 140 000
Kč. Z této částky bude hrazeno:
— běžný provoz obce (mzdy,
— energie, PHM, odpady,
— telefon atp.)
3 000 000 Kč
— Základní škola Kozlovice
— (mzdy, provoz)
3 000 000 Kč
— splátky úvěru SFŽP
140 000 Kč
3. Nákup a prodej pozemků
— Proběhlo jednání s vlastníky pozemku
parc. č. 2921 k. ú. Kozlovice — souhlasí
s prodejem části tohoto pozemku pro
účely vybudování chodníku podél hlavní
silnice. Kupní cena prozatím nebyla dohodnuta. Zastupitelstvo obce nákup části
pozemku schvaluje.

9
— Prodej obec. pozemku
Informaci k této záležitosti podal předseda stavební komise pan Stanislav Pustka.
Jedná se o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 1990/20 k. ú. Kozlovice
z důvodu zajištění přístupu a příjezdu k rekreační chatě ev. č. 9. Jde o zbytkovou parcelu mezi obecní cestou a pozemkem žadatele. Pozemek zarostlý náletovým křovím obec neudržuje a nevyužívá. Podle
zjištění na místě samém žadatel skutečně
nemá žádný jiný přístup na svůj pozemek.
Rovněž další majitelé chat při vstupu na
pozemky využívají část obecního pozemku. Navrhuje nabídnout zbytkové parcely
i ostatním majitelům rekreačních chat.
Stavební komise doporučuje převod pozemku.
Pan starosta navrhuje řešit tuto záležitost v souvislosti s opravou obecní komunikace v chatovišti (na základě žádosti
chatařů).
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
prodeje části obecního pozemku parc. č.
1990/20 k. ú. Kozlovice za cenu 75 Kč/m2.
Geometrické zaměření a veškeré poplatky
s tím spojené uhradí žadatel.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi
nabídnout i ostatním chatařům používající k příjezdu ke svým chatám obec. pozemek parc. č. 1990/20 k. ú. Kozlovice odkoupení části uvedeného pozemku za výše
uvedených podmínek.
4. Obecní knihovna
Obec obdržela přípis Městské knihovny
Frýdek–Místek, která je pověřena regionálními funkcemi knihoven a zajišťováním
metodického vedení.
Rada doporučila rozšíření služeb knihovny. Je nutné, aby zastupitelstvo obce
v rozpočtu na rok 2004 v kapitole Knihovna schválilo dostatečné finanční prostředky na úpravu pracovní doby a s tím související nový platový výměr pracovnice knihovny.
Návrh pracovní doby je stanoven na 30
hodin týdně, navýšení v rozpočtu by činilo
asi 100 000 Kč.
Paní Mgr. Ulčáková, ředitelka ZŠ — kladně hodnotí činnost knihovny, podporuje
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rozšíření pracovní doby a nárůst finančních prostředků. Činnost knihovny není
výdělečná — obec by měla knihovnu dotovat.
Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí
s navýšením finančních prostředků kapitoly Knihovna v rozpočtu obce na rok 2004
o cca 100 000 Kč.

hmoty žadatelem. Zastává názor, že v podobných případech by měla skácení provést obec a případně nabídnou dřevo
k prodeji.

5. Různé
5. 1 Informace předsedy finančního výboru
Informaci podala předsedkyně finančního výboru paní Mgr. Jaroslava Minksová —
celkem proběhlo 5 zasedání výboru, zápisy z jednání jsou uloženy na OÚ a předkládány všem členům zastupitelstva. Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí.

— Pan Petr Chýlek — jakým způsobem je
vyřešena turistická cesta kolem domu č. p.
364 (směr Lurdy, Palkovické hůrky)? Na
břehu potoka je skládka autovraků, turisty
obtěžuje pes, vlastník domu zakazuje průchod přes pozemek.

5. 2 Informace předsedy kontrolního výboru
Informaci podal předseda kontrolního
výboru pan Ing. Milan Hanzelka — 3 zasedání výboru, kontrola usnesení rady obce
a zastupitelstva obce, zápisy uloženy na
OÚ a předkládány všem členům zastupitelstva. Zastupitelstvo obce bere informaci
na vědomí.
5. 3 Informace předsedy osadního výboru
Měrkovice pana Stanislava Žabenského —
osadní výbor se sešel na 2 schůzích, zápisy
jsou uloženy na OÚ a předkládány všem
členům zastupitelstva. V zápisech jsou
uvedeny požadavky — návrhy akcí, které
by měly být v Měrkovicích realizovány.
V této souvislosti pan starosta informoval o nutnosti zpracování plánu rozvoje
obce.
Vyzval členy zastupitelstva, aby si na
příští zasedání připravili návrhy akcí na
rozvoj obce.
5. 4 Rozpočtové opatření
— Zastupitelstvo obce schvaluje vlastní
rozpočtové opatření — snížení § 2212 Silnice o částku 1 600 320 Kč a převod této
částky na § 6409 Nespecifikované rezervy.
Diskuse
— Pan Petr Chýlek — rada dne 18. 11. 2003
na základě žádosti doporučila skácení jasanu na obecním pozemku a odběr dřevní

— Pan starosta — zajistit skácení vzrostlého stromu je nákladná záležitost, mnohdy
by tržba za prodej dřevní hmoty ani nepokryla náklady na skácení.

— Pan starosta — na základě podnětu
správce vodního toku provedl Městský
úřad Frýdek–Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, šetření na místě
samém. Bylo dohodnuto, že veškeré skládky (dřevo, autovraky, odpad) umístěné na
břehu potoka odstraní vlastník do 30. 4.
2004. S vlastníkem jsem jednal osobně,
není ochoten umožnit průchod přes soukromý pozemek. Na obec zaslal žádost
o opravu obecní komunikace — rada žádost neschválila.
Vyvstává otázka, zda nechat zaměřit předmětné pozemky, aby byl jasný průběh
obecní komunikace.
— Pan starosta — informoval o stavu nemovitosti bývalé střelnice (jedná se o stavbu na cizím pozemku). Obec požádala
Asociaci víceúčelových základních organizací technických sportů a činností ČR se
sídlem v Kutné Hoře o pokud možno bezúplatný převod této nemovitosti.

Kozlovice
Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 29. 12. 2003
Jednání se zúčastnilo všech 5 členů rady
— Radě byl předložen návrh na úpravu
rozpočtu obce vlastním rozpočtovým
opatřením.
— Rada schvaluje úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu.
— Radě byl ředitelkou ZŠ Kozlovice předložen návrh na rozpočtové provizorium
školy pro rok 2004. Definitivní rozpočet
bude schválen po schválení rozpočtu obce
zastupitelstvem.
— Rada schvaluje předložené rozpočtové
provizorium pro ZŠ Kozlovice.

Zápis ze zasedání Rady obce
Kozlovice — 12. 1. 2004
Přítomni 4 členové rady (omluvena Mgr.
Hana Ulčáková)
Jednotlivá usnesení jsou splněna. Bylo
provedeno dovybavení počítačové sítě
o notebook a dataprojektor, zakoupení
služebního automobilu, byla podepsána
smlouva s SmVak o technické výpomoci
pro provozování ČOV na horním konci.
Rada bere informace na vědomí.
— Rada souhlasí s podepsáním smlouvy
s TS, a. s. F–M pro zabezpečení provozu veřejného osvětlení. Rada pověřuje starostu
k jednání s TS, a. s. F–M o podmínkách
provozování VO jako ucelené služby a taktéž získat další nabídky. (Tuto službu nabízí i SME)
— Odměňování ředitelů škol, předškolních a školských zařízení se řídí v souladu
se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
a dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Příplatek za vedení a osobní příplatek schvaluje rada obce.
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— Rada schvaluje platový výměr ředitelce
ZŠ paní Mgr. Haně Ulčákové. Platový tarif
podle § 5 odst. 2 — platová třída 12, platový stupeň 10, osobní příplatek podle § 7
a příplatek za vedení podle § 8.
— Starosta informoval radu o žádostech
zájemců o pronájem nebo odkoupení restaurace „Na koupališti“. Rada projednala
tuto záležitost a doporučuje prodej restaurace včetně celého areálu takovému žadateli, který by při řádné právní ochraně
obecního majetku vybudoval v areálu restauraci s ubytováním, včetně sportovního
a relaxačního zázemí. Konečné rozhodnutí postupuje rada OZ.
— Radě byla předložena skutečná kalkulace příjmů a výdajů za rozvoz obědů pro
důchodce.
— Rada schvaluje cenu za dopravu obědů
10 Kč/ks a možnost dopravovat obědy
i ostatním občanům, kteří budou mít
o tuto službu zájem.
— Radě byla předložena cenová nabídka
na odkoupení zámečnické frézky ve výši
12 000 Kč. Nabídka frézky k prodeji byla
zveřejněna obvyklým způsobem. Více nabídek nebylo podáno.
— Rada souhlasí s prodejem zámečnické
frézky za 12 000 Kč.
— V zápisu rady ze dne 16. 1. 2002 bylo
rozhodnuto o vybírání stočného od objektů, které jsou napojeny na ČOV Biofluid 15
horní konec.
— Rada pověřuje starostu o uzavření písemného smluvního vztahu na odvádění odpadních vod s vlastníky objektů napojených na čističku na horním konci a schvaluje ceník pro vybírání stočného od objektů napojených na tuto čističku dle ceny
platné jako SmVaK a. s., tj. pro rok 2004 —
17 Kč/m3.
— Radě byla předložena žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 370 pro účely šití a prodej oděvů.
Rada souhlasí, aby byl prodloužen pronájem nebytových prostor na dobu neurčitou
(s výpovědní lhůtou 6 měsíců).
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— Radě byla předložena žádost Římskokatolického farního úřadu Kozlovice o finanční příspěvek na plánovanou opravu
farního kostela sv. arch. Michala. Rada
bere žádost na vědomí a postupuje OZ,
které určí výši finančního příspěvku.
— Radě byla předložena žádost Římskokatolické farnosti o poskytnutí finančního
příspěvku pro pořádání dětského karnevalu. Rada schvaluje příspěvek ve výši 2500
Kč.
— Místostarosta informoval radu o ukončení čtyřletého smluvního vztahu na pronájem kopírovacího stroje SHARP, který
bude převeden do majetku obce za zůstatkovou hodnotu cca 100 Kč. Rada souhlasí,
aby po vyřazení starého kopírovacího stroje SHARP byl zakoupen nový kopírovací
stroj, který bude ve vlastnictví obce.
— Starosta seznámil radu s konceptem
plánu rozvoje obce a požádal všechny
členy rady o jeho doplnění, aby mohl být
předán OZ ke schválení. Rada bere na vědomí.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva
obce Kozlovice — 2. 2. 2004
Přítomno 13 členů zastupitelstva —
omluveni (p. Pavel Fizek, p. Petr Chýlek)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané obce, starostka a místostarosta obce
Lhotka.
Zápis č. 06–2003 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 12. 2003 byl uložen
k nahlédnutí na OÚ. Nebyly k němu vzneseny žádné námitky, považuje se za schválený.
1. Kontrola usnesení a informace
starosty
— Prodej pozemku (pozemek v chatovišti
horní konec) — byla zaslána odpověď s návrhem na místní šetření — žadatel s tímto
postupem souhlasí. Místní šetření se uskuteční za příznivých povětrnostních podmínek. O termínu místního šetření budou in-
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formováni i další vlastníci rekreačních chat
a bude s nimi na místě projednána otázka
převodu zbytkových parcel mezi obecní
komunikací a pozemky u rekreačních chat.
— Pokračují projekční práce na stavbu tělocvičny.
— Byly zaslány návrhy smluv vlastníkům
objektů napojených na ČOV horní konec
o odvádění odpadních vod — stočné bude
vybíráno ve stejné výši jako Sm VaK — 17
Kč/m3.
— Krajský úřad MSK vyhlásil dotační tituly
pro rok 2004 v různých oblastech (kultura,
sport atd.)
— Byla podána žádost o dotaci na zpracování tepelného auditu ZŠ.
— Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci starosty o plnění usnesení z jednání zastupitelstva dne 22. 12. 2003, včetně dalších informací.
2. Neinvestiční náklady na žáky ZŠ
(obec Lhotka)
Pan starosta informoval o zákoně č.
564/1990 Sb., § 14, odst. 3:
Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je obec,
ve které má žák trvalý pobyt, povinna hradit obci, která školu zřídila, její neinvestiční výdaje podle odstavce 9, které tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým
osobám neposkytované krajským úřadem
připadající na jednoho žáka této školy,
pokud se dotčené obce nedohodnou jinak.
Obci Lhotka byly vyúčtovány neinvestiční náklady za období od 1. 1. do 31. 12.
2002 ve výši 127 358 Kč (náklady na 1 žáka
činily 3061 Kč).
Jednání zastupitelstva se zúčastnili zástupci obce Lhotka — starostka obce paní
Růžena Kopčáková a místostarosta obce
pan Karel Závodný.
Paní starostka obce Lhotka předala zastupitelstvu obce žádost o snížení neinvestičních nákladů za žáky s trvalým pobytem
ve Lhotce se zdůvodněním (vysoký nárůst
neinvestičních nákladů oproti minulým
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rokům, malý rozpočet, vidí problém hlavně v přerozdělování finančních prostředků
z daní, tento problém by měly řešit vyšší
orgány). Upozornila, že v seznamu žáků je
omylem uvedena žákyně s trvalým pobytem ve Frýdku–Místku.
Paní ředitelka ZŠ Mgr. Hana Ulčáková informovala o způsobu výpočtu nákladů na
jednoho žáka. Neinvestiční náklady v roce
2002 se ve srovnání s předcházejícími roky
zvýšily — byly zakoupeny nové lavice
a další vybavení pro žáky.
Členové zastupitelstva po zodpovězení
dotazů a připomínek došli k závěru, že
obec nebude snižovat vyúčtovanou částku
(měla by se snížit pouze o částku na jednoho žáka s trvalým pobytem ve Frýdku–
Místku).
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost
obce Lhotka o snížení neinvestičních nákladů na žáky s trvalým pobytem ve Lhotce, kteří navštěvují ZŠ v Kozlovicích.
3. Areál koupaliště
Již na minulém zasedání informoval pan
starosta členy zastupitelstva, že rada
schválila (na základě žádosti) ukončení
nájmu restaurace Na koupališti dohodou
ke dni 31. 3. 2004. Vyvstává otázka, co dál
s tímto areálem (areál je ve špatném stavu,
chátrá). Rada navrhuje prodej celého areálu s podmínkou vybudování ubytování, zachování restauračních služeb a vybudování sportovně relaxačního areálu — malý
bazén, minigolf, hřiště…
Obec obdržela dvě žádosti o odprodej
tohoto areálu, jednu žádost o pronájem.
Zastupitelstvo obce doporučuje záměr
prodeje areálu koupaliště s právně ošetřenou podmínkou dobudování sportovně
relaxačního areálu s ubytováním dle specifikace obce po vzájemné dohodě s případným budoucím majitelem.
Zastupitelstvo obce schvaluje uveřejnění záměru obce (kromě zveřejnění na
úřední desce, což vyplývá ze zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů) na internetových stránkách obce, ve Zpravodaji a v Moravskoslezském deníku.
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4. Nákup stavebních pozemků
4. 1 Lokalita Červenka
Na zasedání zastupitelstva obce dne 26.
11. 2003 bylo uloženo starostovi obce
znovu jednat ohledně výše kupní ceny stavebních pozemků. Bylo projednáno —
vlastník trvá na kupní ceně 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídnutou cenu pozemků.
4. 2 Lokalita Fojtíková
Proběhlo jednání ohledně kupní ceny za
pozemky — vlastník navrhuje 55 Kč/m2.
Náklady na geometrické zaměření a veškeré jiné poplatky uhradí obec Kozlovice.
Výkup pozemků by měl být ošetřen
smlouvou o smlouvě budoucí.
— Mgr. Štěpán Pustka — obec chce nabídnout zájemcům stavební pozemky co nejdříve, výstavba v této lokalitě bude možná
až po zařazení do územního plánu, nebude lepší vykoupit nejdříve pozemky v lokalitě Červenka?
— pan Stanislav Pustka — po dobu vyřizování změny územního plánu v lokalitě Fojtíková je možno provést výkup pozemků
v lokalitě Červenka. K lokalitě Fojtíková je
příjezd možný pouze přes obecní pozemek
— obec tak má alespoň jistotu, že vlastník
neodstoupí od záměru prodeje.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
koupě pozemků v lokalitě Fojtíková o celkové výměře cca 19 000 m2 (jedná se o pozemky parc. č. 2903/4, 4041/1, 2896/1,
2896/2 a pozemky PK parc. č. 2894/1, 2895,
2892, 2896, 4040, 2890/2, 4041/1, 2888
a část 2890/1 k. ú. Kozlovice). Kupní
smlouva bude uzavřena po zařazení pozemků do územního plánu pro výstavbu
rodinných domků. Zastupitelstvo obce
schvaluje, aby obec Kozlovice uhradila náklady spojené s výkupem pozemků v lokalitě Fojtíková.
K záměru změny územního plánu (lokalita Fojtíková) si obec vyžádala předběžná
vyjádření jednotlivých dotčených orgánů
státní správy — všechna vyjádření a stanoviska jsou kladná.
Pouze ve vyjádření Krajského úřadu
MSK, odboru životního prostředí a země-

14
dělství a Městského úřadu Frýdek–Místek,
odboru životního prostředí a zemědělství
je připomínka z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu — není možno
navyšovat a rozšiřovat požadavky záboru
zemědělské půdy s vědomím, že značná
část zemědělských ploch zařazených
v územním plánu pro výstavbu nebude realizována. Pozemky určené v současně
platném územním plánu k realizaci výstavby RD, kdy vlastníci těchto pozemků je
nechtějí odprodat, by měly být v rámci
změny územního plánu převedeny zpět do
zóny pro zemědělské využití.
Obec má v současné době k dispozici
pro realizaci bydlení cca 9 ha ploch. Zařazením pozemků v lokalitě Fojtíková by
došlo k navýšení asi o 2 ha. Ze současně
zařazených ploch se proto navrhuje vyčlenit pozemky, jejichž vlastníci nejsou
ochotni je obci odprodat.
— Obec obdržela žádost o změnu územního plánu — žadatel si chce vyřídit změnu
individuálně, včetně úhrady nákladů na
tuto změnu. Žádný s ostatních žadatelů
o individuální změnu nepožádal.
Pan starosta předložil návrh, aby další
změna územního plánu řešila zařazení pozemků pro výstavbu a úpravu výměry záboru zemědělské půdy.
— Mgr. Minksová — o kolik se navýší
kupní cena stavebního pozemku v souvislosti se změnou územního plánu a vybudováním inženýrských sítí?
— p. starosta — Konečná cena stavebního
pozemku může činit až 400 Kč/m2, obec by
měla určitou část dotovat. Na vybudování
inženýrských sítí je možno žádat dotaci —
obec musí mít vyřízeno alespoň územní
rozhodnutí a dále je dotace podmíněna
zahájením výstavby do určité doby (je to
velmi zavazující a těžko ovlivnitelné).
Připomínky a dotazy občanů:
— p. Pustková — není spokojena s výhledem výstavby v lokalitě Fojtíková, obec by
měla brát ohled na stávající zástavbu,
z této části obce se stane doslova sídliště.
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Obec by měla novou výstavbu orientovat
mimo stávající zástavbu.
— p. Tabach — občané mají zájem o výstavbu v Kozlovicích, kdy je reálný termín
zahájení stavby?
— pan starosta — odbor životního prostředí nepovolí novou výstavbu ve volné krajině, v případě nové výstavby mimo stávající zástavbu vznikají vysoké náklady na vybudování inženýrských sítí.
Výstavba by mohla být zahájena asi do
1,5—2 let (podle doby schválení změny
územního plánu).
— p. Bittnerová — mohou se občané bránit
v případě nesouhlasu s novou výstavbou?
— Ing. arch. Cviček — občané mohou
uplatnit své připomínky při veřejném projednání změny územního plánu.
Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení
pořízení změny č. 3 územního plánu obce
Kozlovice, která bude zahrnovat:
— požadavek na zařazení části pozemku parc. č. 1240/8 k. ú. Kozlovice do
zóny bydlení
— požadavek obce Kozlovice — zařazení pozemků parc. č. 2903/4, 4041/1,
2896/1, 2896/2 a pozemky PK parc. č.
2894/1, 2895, 2892, 2896, 4040,
2890/2, 4041/1, 2888 a část 2890/1
k. ú. Kozlovice ze zóny zemědělské
výroby do zóny bydlení.
— převedení pozemků parc. č. 926/9,
926/1, 926/27, 1028/1 k. ú. Kozlovice
ze zóny bydlení do zóny zemědělské
výroby.
5. Různé
5. 1 Veřejné osvětlení
Pan starosta seznámil zastupitelstvo
s problematikou provozování veřejného
osvětlení, je třeba provádět pravidelnou
údržbu a opravy veřejného osvětlení. Na
základě vypracovaných elektro revizí bude
nutné provést mnoho oprav (rekonstrukcí). Vhodné by bylo zadat provozování veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu odborné firmě. V naší lokalitě nabízí
tyto služby SME a. s. a Technické služby
Frýdek–Místek a. s.
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Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
zadat poptávky na provozování veřejného
osvětlení firmám SME a. s. a Technickým
službám F–M a. s.
5. 2 Hřiště v Kovářovém lese
Proběhlo předběžné ústní jednání ve
věci majetkového vypořádání s vlastníkem
pozemku — pozemek nechce prodat, souhlasí pouze s dlouhodobým pronájmem.
Hřiště a příslušné objekty byly postaveny bez stavebního povolení. Je nutné provést geometrické zaměření celého areálu,
včetně příjezdové cesty ke koupališti.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
jednat s majitelem pozemku, na kterém se
nachází hřiště v Kovářovém lese. Geometrické zaměření areálu uhradí obec Kozlovice.
5. 3 Nákup pozemků a budov (střelnice
včetně příjezdové komunikace, autobusová zastávka střed, areál fojtství)
Pan starosta předložil zastupitelstvu
návrh na majetkoprávní vypořádání pozemku pod budovou bývalé střelnice, včetně příjezdové komunikace, pozemku pod
autobusovou zastávkou Kozlovice – střed
a návrh na odkoupení areálu fojtství č. p. 1.
Je nutno jednat s vlastníky nemovitostí.
Převodem nemovitosti č. p. 1 by byl vyřešen přístup ke sběrnému dvoru obce, ke
sběrně druhotných surovin, k řadovým garážím atd.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr
koupě pozemku pod budovou bývalé střelnice, včetně přilehlého pozemku a příjezdové komunikace, pozemku pod autobusovou zastávkou Kozlovice — střed a areálu fojtství č. p. 1 a pověřuje starostu jednáním s vlastníky těchto nemovitostí.
5. 4 Plán rozvoje obce
Členům zastupitelstva obce byl předložen návrh Dlouhodobého programu rozvoje obce Kozlovice (pan starosta poděkoval všem členům, kteří podali připomínky
a návrhy).
Návrh Dlouhodobého programu rozvoje
obce bude zveřejněn v mimořádném čísle
Zpravodaje, aby se mohli k němu vyjádřit
všichni občané. Návrh bude předložen ke
schválení na příštím jednání zastupitelstva.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí
návrh Dlouhodobého programu rozvoje
obce Kozlovice.
5. 5 Logo 710 let Kozlovic
Zastupitelé obdrželi dva návrhy na logo
710 let Kozlovic. Při hlasování nebyl schválen žádný z předložených návrhů. Z toho
důvodu pan starosta stáhl tento bod z programu jednání a vyhradil si rozhodnout
v této věci sám.
5. 6 Dotace ČSAD Frýdek–Místek
Obec obdržela návrh Smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění dopravní obslužnosti na území
obce Kozlovice na rok 2004. Podle bodu V.
činí prokazatelná ztráta 126 000 Kč, tuto
částku by měla obec uhradit v pravidelných čtvrtletních splátkách.
— Mgr. Štěpán Pustka navrhuje, aby
obec požádala ČSAD Frýdek–Místek
o předložení podkladů (četnost zastávek,
počet přepravovaných osob…).
— Ing. Vlastimil Fojtík — dopravní obslužnost by měla být zajištěna, souhlasí
s požadavkem, aby dopravce předložil požadované podklady.
Pan starosta upozornil na skutečnost, že
pokud obec neuhradí požadovanou částku, ČSAD Frýdek–Místek zruší spoje do
Kozlovic.
Připomínky z řad občanů:
— pan Petr Holub — zastává názor, aby
obec neposkytovala ČSAD žádné finanční
prostředky — výdělečný podnik.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
jednat s ČSAD Frýdek–Místek a vyžádat
podrobnou analýzu vytíženosti spojů.
Výběr ze zápisů a usnesení připravil
Jiří Peloušek

16
Dlouhodobý program rozvoje
obce Kozlovice
Obsah:
11. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce
12. Bydlení, nebytový fond a infrastruktura
13. Vzdělávání
14. Sport kultura a volnočasové aktivity
15. Cestovní ruch a propagace
16. Životní prostředí
17. Péče o seniory
18. Podnikatelé
19. Kulturní a historické památky
10. Regionální a zahraniční spolupráce
11. Ostatní

1. Administrativní, technické
a bezpečnostní zajištění chodu obce
1. 1 Administrativní zabezpečení
Zabezpečit průběžné školení (vzdělávání) úředníků OÚ, zvyšování jejich kvalifikace vč. zabezpečení zvláštní odborné
způsobilosti (ZOZ) na základě zákona
312/2002 Sb. O úřednících samosprávních
územních celků a o změně některých zákonů.
— Vybudovat (prozatím neexistuje) sociální zařízení (WC, kuchyňka) pro úředníky
(OÚ)
— Přebudovat příruční archiv (OÚ)
— Postupně modernizovat vybavení (rekonstrukce osvětlení, podlahové krytiny,
výpočetní technika, atd.)
— Modernizovat obřadní síň na OÚ
1. 2 Technické zabezpečení
Vybudovat tým odborných a pracovníků
základních potřebných profesí (vodo,
topo, plyn, zedník atd.) pro zabezpečení
chodu obce a řešení havárií. Dovybavit
tyto pracovníky spolehlivým nářadím
a technikou.
Své služby nabídnout občanům.
Časem, pokud se to bude jevit ekonomicky výhodné, vytvořit samostatnou společnost ze 100% účastí obce. Vhodnou for-
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mou takové spol. je např. OPS (obecně
prospěšná společnost) — může být příjemcem dotací.
— Uvedení sběrného dvora do souladu se
stavebním zákonem (dodatečná kolaudace)
— Řešení zpevněné plochy v prostoru
sběrného dvora
— Modernizace provozu — technického
vybavení (traktor — zimní údržba, lesní
hosp., zakoupení výkonnějšího rýpadla —
zemní práce, profi sekačky, křovinořezy)
1. 3 Bezpečnostní zajištění
Pro řešení krizových situací — živelné
pohromy (voda, vítr), požáry, ekologické
havárie - dále modernizovat a dovybavovat
výjezdovou jednotku Sboru dobrovolných
hasičů Kozlovice, jako jednu ze složek integrovaného záchranného systému (IZS).
I nadále zachovat a podporovat činnost
výjezdové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů Měrkovice.
1. 4 Informovanost
Zajistit dobrou informovanost občanů
prostřednictvím Zpravodaje, internetových stránek a obecního rozhlasu. Zpravodaj vydávat častěji.
Ozvučení rozhlasem nebude nikdy kvalitní — na základě technických a finančních možností zvážit vybudování kabelové
(obecní) televize. Do budoucna asi jediná
spolehlivá, rychlá a kvalitní možnost předávání informací (viz. 3. 4).

2. Bydlení, nebytový fond
a infrastruktura
2. 1 Bydlení
Pro uspokojení žádostí o možnost výstavby rodinných domků v obci připravit
pro tyto žadatele vhodné plochy. Jedná se
především o nákup pozemků vhodných
pro výstavbu (v souladu s územním plánem), zasíťování a prodej žadatelům.
V zájmu obce je výstavbu podporovat
a stavebníkům jejich činnost ulehčit.
Pro mladé rodiny a seniory vybudovat
malometrážní byty. Stávající obecní byty
v domě č. p. 350 se osvědčily.
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— Nákup a příprava pozemků vhodných
pro výstavbu RD (vybudování inž. sítí a následný prodej stavebníkům)
— Vybudovaní malometrážních bytů (do
10) — pozemek nad nákupním střediskem,
ev. střešní prostory zdravotního střediska
nebo jiná lokalita
— Rekonstrukce hasičárny v Měrkovicích
s cílem vybudování správcovského bytu
v půdních prostorách, vč. zakoupení pozemku u hasičárny (cca 100 m2)
— Rekonstrukce budovy bývalé školy na
Měrkovicích s vybudováním bytů v půdních prostorách
— Údržba stávajícího bytového fondu
2. 2 Nebytový fond
Údržba, opravy a modernizace nebytového fondu — především budova OÚ,
zdravotní středisko, hasičárna, ZŠ, MŠ, obřadní smuteční síň. U větších objektů
zpracovat tepelný audit (vyplývá ze zákona) a provést opatření z něho plynoucí.
Budova OÚ — jedná se o nejvhodnější
objekt pro pořádání kulturních akcí (divadlo, plesy, zábavy, atd.) v obci. Samotná
budova je ve špatném stavu — vlhké zdivo,
špatná (žádná) vodorovná izolace, celkově
špatné tepelné vlastnosti. Je nutné vybudovat kvalitní větrání hlavního i přilehlého
sálu, zlepšit ozvučení, v budově vybudovat
plynovou kotelnu vč. regulace atd.
— Rekonstrukce budovy OÚ sanace vlhkého zdiva, splnění podmínek tepelného auditu
— OÚ opravy střechy (zatéká)
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— ZŠ splnění výsledku tepelného auditu
— ZŠ oprava vlhkého suterénu a šaten
— ZŠ rekonstrukce elektrorozvodů a osvětlení učeben
— ZŠ rekonstrukce vstupu do školy (pro
žáky)
— ZŠ krytý přístřešek pro kola
— MŠ rekonstrukce osvětlení učeben
— MŠ oprava střechy, nový nábytek, zhotovení zahradního vybavení (průlezky), rekonstrukce sociálního zařízení
— MŠ znovurozšíření zahrady MŠ
— Oprava smuteční obřadní síně (střecha,
obklady, okna, ozvučení venku)
— Plocha za nákupním střediskem (odstavné parkoviště, byty)
— Zakoupení budovy č. p. 1 (p. Vašenda
a Borák)
— Zakoupení objektu bývalé střelnice vč.
přilehlých pozemků a příjezdové komunikace
2. 3 Infrastruktura
— Postupná celková rekonstrukce obecního vodovodu
— Vybudování měření s dálkovým přenosem (alespoň) hladiny vody v jednotlivých
vodojemech
— Vybudování kryté autobusové zastávky
Kozlovice Střed
— Vybudování kryté autobusové zastávky
Kozlovice Kříž

— OÚ plynová kotelna vč. regulace

— Vybudování chodníku AZ Střed, kolem
pomníku padlých, rest. U Viléma, AZ Váha

— OÚ rekonstrukce ÚT — výměna topných těles

— Parkoviště u jídelny ZŠ

— OÚ postupná rekonstrukce elektro

— Postupné opravy místních komunikací,
zpevněných ploch, mostů a lávek

— OÚ ozvučení sálu

— Prověřit jak to vypadá s existenci obecních cest, zda někde fakticky nezmizely jak
z mapy tak i ve skutečnosti, pak zvážit jejich znovuvybudování

— OÚ oprava jeviště a vybudování soc. zařízení pro účinkující

— Dobudování dopravního značení MK
(schválení pasportu MK)

— OÚ větrání sálu (vzduchotechnika)
— Ventilace v „pekle“ pod jevištěm
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— Postupná rekonstrukce a modernizace
veřejného osvětlení — převést provoz
a údržbu na odbornou firmu
— Vybudování chodníků na staré části
hřbitova vč. rozvodu vody a rek. osvětlení

3. Vzdělávání
3. 1 Základní škola
Centrem vzdělání v obci i nadále zůstane Základní škola. Školu je nutné dovybavit moderními učebními pomůckami
a novým vnitřním zařízením (lavice, nábytek).
ZŠ bude i nadále zabezpečovat provoz
kuchyně, jídelny a družiny.
ZŠ bude nad rámec výuky organizovat
a nabízet využití volného času dětem formou kroužků různého zaměření. Pokusí se
i nadále zajistit výuku hry na hudební nástroje.
3. 2 Knihovna
Obec bude podporovat a rozvíjet provoz
knihovny Kozlovice a knihovny Měrkovice.
Knihovny budou poskytovat nejen výpůjční služby, ale umožní přístup občanům na
internet a služby reprografické. Je vhodné
ponechat knihovnu v prostorách ZŠ (nad
jídelnou) — bude nutné vyřešit samostatný vstup. V Měrkovicích ponechat knihovnu v prostorách bývalé školy.
3. 3 Spolky
Obec bude podporovat akce spolků
a sdružení, které budou pořádat besedy,
školení nebo kurzy pro naše občany. Zvláště akce pro mládež.
3. 4 Elektronizace
Ke vzdělávání patří přístup na internet
a dostupnost televizního signálu. V současné době není jasné, zda se dát cestou
vybudování bezdrátového přístupu na internet a vybudování TV vysílače (na Primu)
nebo budovat kabelovou televizi, která by
zároveň vyřešila kvalitní TV signál, připojení k internetu a vysílání obecního zpravodajství. Situace — možnosti budou sledovány a nejvhodnější varianta bude realizována.

4. Sport kultura
a volnočasové aktivity
4. 1 Sport
Podporovat činnost stávajících i nově
vzniklých spolků a organizací formou poskytnutí prostor ev. formou poskytnutí finančního příspěvku na základě předloženého projektu. Poskytnout možnost sportovního vyžití v zimě i v létě nejen organizovaným občanům.
— Vybudovat novou tělocvičnu ZŠ
— V prostorách ZŠ — nad jídelnou a kuchyní vybudovat fittnes — samostatný
vstup, propojit s novou tělocvičnou
— Multifunkční hřiště na ploše u fotbalového stadionu
— Multifunkční sportoviště na ploše stávajícího areálu koupaliště
— Zachovat hřiště v Kovářovém lese (pozemky vyměřit a dlouhodobě pronajat, ev.
koupit)
— Sjezdovku na severní straně Tábora
— Dobudování areálu skokanských můstků
— Upravit fotbalové hřiště na Měrkovicích
vč. vybudování volejbalového hřiště
— Pokud bude zájem podporovat zřizování místních drobných sportovních ploch
— Podporovat cyklo i pěší turistiku budováním vhodných cyklostezek
— Vybudovat turistický okruh „okolo Kozlovic“
Vybudování jednotlivých sportovišť úzce
souvisí s rozvojem turistického ruchu
v obci.
4. 2 Kultura
Podporovat činnost stávajících i nově
vzniklých spolků a organizací formou poskytnutí prostor ev. formou poskytnutí finančního příspěvku na základě předloženého projektu. Pod hlavičkou obce nadále
ponechat dětský soubor Valášek.
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Zlepšit prostory sálu OÚ — viz. kapitola
2. 2 a tím umožnit pořádání kvalitních
akcí.

5. Cestovní ruch a propagace
Rozvoj cestovního ruchu souvisí především s vybudováním ubytovací kapacity
pro cca 50 osob (autobus), dobudováním
sportovišť (viz. 4. 1), kulturního vyžití (viz.
4. 2) a následnou propagací.
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technická část projektu kanalizace po
horní konec (kříž) a část Záhumní)
— Pokud se obnoví zájem občanů, pokračovat v plynofikaci
— Kromě plynu zvážit i jiné možnosti, jak
řešit dostupnost ekologického vytápění
i v okrajových částech obce
— Postupné zvelebování obce okrasnou
výsadbou

— Vybudování ubytovací a stravovací kapacity rekonstrukcí stávající restaurace Na
koupališti

— V dobrém stavu udržovat obecní lesy

— Vybudování jednoduchého ubytování
v budově areálu bývalé střelnice (pokud se
areál podaří získat vč. přístupových cest)

7. 1 Klub důchodců
Zachovat a podporovat klub důchodců,
který pracuje při OÚ. Klub podporovat finančně a poskytnutím prostor a techniky
pro zajištění jeho činnosti (audio, video
a foto techniky).

— Průběžná propagace obce prostřednictvím internetových stránek, Svazu měst
a obcí povodí Ondřejnice a Euroregionu
Beskydy jejichž jsme členy.
— Po vybudování ubytování vytvořit informační brožuru a zúčastňovat se veletrhů
cestovního ruchu. Brožuru nabízet i v informačních centrech — F–M, Třinec, Jablunkov, Frenštát, Rožnov i přes Vlašské království jako distributora propagačních materiálů

6. Životní prostředí
Péče o životní prostředí je problém,
který se musí bezprostředně týkat všech
občanů. Obec půjde příkladem. V tomto
směru je důležitá výchova mladé generace
a všeobecná osvěta. Nezastupitelnou roli
zde musí hrát ZŠ (MŠ), besedy, články ve
zpravodaji a na internetových stránkách.
— Nadále pokračovat ve sběru a třídění
odpadů a tuto problematiku ještě lépe
propracovat. Nabídnout třídění i ostatním
okolním obcím (pokud to bude ekonomicky výhodné).
— Minimálně dvakrát ročně provádět sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu
— Odstranit stávající černé skládky
— Postupně se připravit na další etapy výstavby splaškové kanalizace (je zpracována

7. Péče o seniory

7. 2 Obědy
Zachovat a podporovat rozvoz obědů —
tuto možnost nabídnout i ostatním občanům (ekonomicky přijatelně).
7. 3 Bydlení
Realizovat výstavbu malometrážních
a cenově dostupných bytů (viz. 2. 1). Uzavírání obecních smluv s okolními obcemi,
které mají pečovatelské domy, aby byly
přístupné i pro naše občany, uzavřít
smlouvy např. s charitou Frenštát a dalšími — zajištění pečovatelských služeb pro
potřebné.

8. Podnikatelé
Na základě požadavků vytvářet vhodné
podmínky pro rozvoj podnikání. V prostoru u škvárového hřiště obec vlastní pozemky vhodné pro ev. průmyslovou výstavbu.
Požadavky musí vyjít především z řad podnikatelů.
Služby a práce, které obec nedokáže
dobře (hospodárně) provozovat nabídne
podnikatelské sféře (sjezdovka, ubytování,
restaurace atd.).
Pro své potřeby bude obec využívat především služby místních firem (při splnění
cenových a kvalitativních ukazatelů).
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Možnost prezentace všem místním firmám na internetových stránkách obce.

9. Kulturní a historické památky
Mezi kulturní a historické hodnoty obce
zapsané v ústředním seznamu nemovitých
kulturních památek patří farní kostel sv.
Barbory a sv. Michala, areál bývalého fojtství č. p. 1 (bývalé fojtství, stodola, chlévy),
kříž kamenný (u farního kostela), mariánský sloup (úbočí Strážnice) a švédská mohyla s boží mukou.
— Získat areál bývalého fojtství do majetku
obce (další kroky ovlivní památkový úřad).
Pokusit se areál restaurovat - vhodné prostory pro stálou výstavu a historický archív
atd.
— Finančně a technicky podporovat opravy (nejen výše vyjmenovaných) památek

Zprávy z obce
Zapište si do kalendáře — Sběr
velkoobjemového odpadu
v Kozlovicích
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že
sběr velkoobjemového odpadu proběhne
v úterý 6. dubna 2004 od 8.00 hodin.
Upozorňujeme, že uvedený odpad se
nebude svážet od příjezdových komunikací, ale z níže uvedených stanovišť.
Určení sběrných míst:
• Horní konec nad garážemi ČSAD u II.
kříže,u odbočky do chatoviště
• Horní konec u garáží ČSAD
• Horní konec u bývalého obchodu
• Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku čp. 153, paní Uhrová, Second hand „Pod lípou“
• Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod.domku čp. 436, p. Vlastimil Krpec
• U čekárny ČSAD „U váhy“

10. Regionální a zahraniční
spolupráce
Nadále zachovat členství ve Svazu měst
a obcí povodí Ondřejnice a Euroregionu
Beskydy. Podporovat společné aktivity
a pokud to bude výhodné účastnit se společných projektů.
— Časem navázat spolupráci s některou ze
zahraničních obcí (Slovensko, Polsko)

11. Ostatní
Objekt č. p. 356 (bývalá služebna policie)
musí vzhledem ke své poloze sloužit širokému okruhu občanů — ne jako nájemní
byt. Dokud se nenajde vhodné uplatnění,
ponechat jako prostory pro použití v krizových situacích (nouzové ubytování). Další
možností je prodej celého objektu.
Pozemek naproti OÚ (za řekou — Svitavský)

•
•
•
•
•
•

Střed obce — sběrný dvůr
U hasičárny
U sklárny
Restaurace „U Fojtíků“ ve dvoře
U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí)
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u čp. 316, p. Lípový
• Měrkovice u hasičárny

Zapište si do kalendáře — Sběr
nebezpečného odpadu
Obecní úřad v Kozlovicích oznamuje, že
sběr nebezpečného odpadu proběhne
v sobotu 17. 4. 2004
Upozorňujeme, že nebezpečné odpady
se nebudou svážet od příjezdových komunikací, ale z níže uvedených stanovišť speciálním automobilem.
Nebezpečným odpadem jsou např.: televizory, ledničky, barvy, autobaterie, zářivky, oleje atd.

Kozlovice
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Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00—08.15 hod.
Horní konec u bývalého obchodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.20—08.35 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku čp. 153, p. Uhrová, Second hand „Pod lípou! . . . . . . . . . . 08.45—09.00 hod.
U čekárny ČSAD „U váhy“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.10—09.25 hod.
U hasičárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.35—09.50 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ u čp. 316, p. Lípový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00—10.15 hod.
U sklárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.20—10.35 hod.
Restaurace „U Fojtíků“ ve dvoře . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.40—10.55 hod.
U p. Pudila, čp. 136, prodej ryb (Rybí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00—11.15 hod.
Měrkovice u hasičárny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.20—11.35 hod.
Střed obce — sběrný dvůr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.45—12.00 hod.

Zapište si do kalendáře — Kdy a jaké poplatky zaplatit obci
Poplatek za psa je nutno uhradit do 31. března 2004
Vodné (za rok 2003) je nutné uhradit do 31. května 2004
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálního odpadu je splatný jednorázově do 30. 4. 2004 nebo můžete využít jeho splatnosti dvakrát ročně v termínech do 30. 4. 2004 a do 31. 10. 2004.

Nabídka jídel důchodcům
Obecní úřad v Kozlovicích nabízí důchodcům možnost využití nabídky hotových sterilovaných jídel ve skle firmy MAK-FES s. r. o. z Frýdku–Místku. K objednávce slouží Stravovací SENIOR kupón v hodnotě 40 Kč.
Důchodce má nárok na 1 jídlo denně a vybere si z nabídky 20 druhů hotových sterilovaných jídel uvedených na zadní straně Stravovacího SENIOR kupónu.
Objednávky jídel se přijímají v místnosti bufetu na Obecním úřadě v Kozlovicích
(vchod od obchodu s květinami), vždy v době od 9.00 do 10.00 hod, odběr a placení od
13.00 do 14.00 hod
Přehled objednávek a odběru jídel na 1. pololetí 2004
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka
objednávka

pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek
pátek

27. 2. 2004
12. 3. 2004
26. 3. 2004
9. 4. 2004
23. 4. 2004
7. 5. 2004
21. 5. 2004
4. 6. 2004
18. 6. 2004

odběr a zaplacení
odběr a zaplacení
odběr a zaplacení
odběr a zaplacení
odběr a zaplacení
odběr a zaplacení
odběr a zaplacení
odběr a zaplacení
odběr a zaplacení

pondělí
pondělí
pondělí
úterý
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí
pondělí

Bližší informace na Obecním úřadě v Kozlovicích — kancelář č. 4.

1. 3. 2004
15. 3. 2004
29. 3. 2004
13. 4. 2004
26. 4. 2004
10. 5. 2004
24. 5. 2004
7. 6. 2004
21. 6. 2004
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Oznámení záměru obce

Obec Kozlovice v souladu s § 39, odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oznamuje záměr obce prodat nemovitý majetek — objekt restaurace Na
koupališti č. p. 65 včetně pozemků — parc.
č. st. 878 ve výměře 325 m2, parc. č. 820/2
ve výměře 5 334 m2, parc. č. 820/3 ve výměře 403 m2 a parc. č. 820/6 ve výměře
1 167 m2 k. ú. Kozlovice.
Prodej je podmíněn vybudováním ubytovací kapacity pro cca 50 osob (autobus),
zabezpečením restauračních služeb a vybudováním sportovně relaxačního areálu
přístupného veřejnosti. Vše po dohodě
s obcí a právními zárukami.
Své případné nabídky předložte formou krátké studie (záměru) do 10. 3.
2004 na OÚ.

Nabídka dodávky obědů
s rozvozem — zjištění zájmu
Všem občanům Kozlovic nabízíme možnost dodávky obědů ze školní jídelny vč.
rozvozu.
současná cena obědu
42 Kč
cena dovozu
12 Kč
Z důvodu hygienických předpisů je nutné
zakoupit dvě sady nerezových termojídlonosičů. Jídlonosiče zabezpečí OÚ — přibližná cena potřebných dvou sad 1100 Kč.
V dohledné době bude umožněna objednávka přes internet.
Svůj případný zájem sdělte na OÚ (kan-

celář č. 4). Na základě přihlášek nabídku
vyhodnotíme a budeme vás informovat.

Požadavek na změnu
jízdního řádu linky č. 860301
Krajský úřad Moravskoslezkého kraje,
odbor dopravy a silničního hospodářství
předložil Obecnímu úřadu Kozlovice k vyjádření návrh na provedení úprav v jízdním řádu linky 860301 Frýdek–Místek —
Palkovice — Kozlovice. Podnět na změnu
jízdního řádu podal Obecní úřad Palkovice. Požaduje posunutí spoje č. 45 linky
860301 s odjezdem ze zastávky Frýdek–
Místek, Frýdek, železniční stanice v 19.00
hodin na 19.30 hodin. V nové časové poloze by tak tento spoj mohl navazovat na příjezdy vlaků od Českého Těšína v 19.21
hodin, od Ostravy v 19.25 hodin a od Valašského Meziříčí v 19.28 hodin.
Nově posunutý spoj by však nemohl navázat v přestupní zastávce Palkovice, restaurace U Tomisů na spoj č. 31 linky
860342 obsluhující obce Metylovice a Lhotka. Řešením by bylo posunout spoj č. 31
linky 860342 o pět minut a tím by tento spoj
mohl být navázán na spoje č. 21 linky
910380 a č. 13 linky 910381 přijíždějící
z Frýdku–Místku. Spoje těchto dvou linek by
tak částečně nahradili předmětný spoj č. 45
linky 860301 v jeho původní časové poloze.
Žádáme občany, aby se k navrhované
změně jízdního řádu vyjádřili do 5. 3. 2004
u OÚ Kozlovice.

Upozornění
pro soukromé majitele lesa
Ve dnech 3. března, 17. března a 31.
března 2004, v době od 14.00 do 14.45 hod.
budou na Obecním úřadě v Kozlovicích
v místnosti bývalé pošty bezplatně předány lesní hospodářské osnovy soukromým
vlastníkům lesa, kteří mají svůj les na těchto katastrálních územích:
Kozlovice, Sklenov, Myslík, Lhotka
u F–M, Měrkovice
Ing. Tomáš Svoboda

Kozlovice
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POKUD POTŘEBUJETE
POMOCI
SE SESTAVENÍM
DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
ZA ROK 2003
můžete se obrátit na
Ing. Jiřího Pustku
Kozlovice 654
telefon:
po 18. hodině
558 697 126

· I T Í KO N F E K C E
pánské obleky,
dámské kostýmy,
kabáty, pláště atd.

Ivana Proke‰ová
Provozovna:
739 47 Kozlovice 370
tel.: 558 697 355
mobil: 721 616 965
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STAVEBNÍ FIRMA
JIŘÍ FLUKSA
nabízí
❒ obkladačské a dlaždické práce ❑
❒ veškeré zednické práce ❑
❒ zámkové dlažby ❑
❒ opravy balkónů a teras ❑
❒ stavby plotů ❑
❒ zateplování budov ❑
❒ STŘECHY — provádíme opravy, rekonstrukce,
výměny střešních krytin, pokrývání novostaveb ❑
❒ klempířské práce ❑
❒ tesařské práce ❑
Volejte:
Tel./fax: 558 647 555 nebo, 608 877 165
Příborská 12/1585, Frýdek–Místek (vedle Modré Labuti)
e–mail: mattys.group@quick.cz
Vydává: Obecní úřad v Kozlovicích. Reg. zn. 0380202287. Šéfredaktor: Jiří Peloušek. Spolupracují:
Božena Kubečková, Marie Prudká,
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje 15. března 2004. — Vyrobila Beatris, Dobrá.

