3
èíslo

Z PRAVODAJ

Obecního úřadu v Kozlovicích
www.kozlovice.cz

e-mail: kozlovice@kozlovice.cz

záøí 2014

Cesta domů, foto J. Peloušek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
před sebou máte poslední Zpravodaj tohoto
volebního období. Čtyři roky uplynuly, což vede
k malému zastavení, ohlédnutí i zamyšlení. Jen
krátce připomenu, jak šel čas a co se v obci dělo.
Konec roku 2010 (po minulých volbách)
Probíhaly práce na výstavbě splaškové
kanalizace. Byla provedena oprava „bufetu“
u sálu OÚ.

Rok 2011
Bez problémů byla dokončena výstavba
splaškové kanalizace a její uvedení do provozu.
Proběhly opravy místních komunikací po
kanalizaci a celoplošná oprava komunikace
III-4848a od Kříže po garáže ČSAD. Byla
vybudována dešťová kanalizace v lokalitě
Červenka a dešťová kanalizace v ulici k panu
Pokračování na následující straně.

Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje – prosinec 2014.
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Nákupy: konvektomat do kuchyně ZŠ,
kotoučová pila, svářečka vodovodního potrubí,
vibrační deska.
Rok 2014
Realizovali jsme opravu zpevněných ploch
(chodníků) na hřbitově, opravu fasády OÚ,
novou podlahu v garážích hasičárny, opravu
smuteční obřadní síně – skleněné výplně
a střechy, opravu dalších částí střechy Základny.
Dokončuje se výstavba dětského hřiště u MŠ
a do konce roku provedeme ještě další obnovu
našeho vodovodu.
Byl rekonstruovaný most 4848-13 ve Dvoře
a provedena celoplošná oprava hlavní cesty ze
Dvora po OÚ. Je zavedena MHD „zdarma“.
Pokračují práce na projektové dokumentaci
Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice.

Tichavskému. Provedli jsme opravu budovy
bývalého sklenářství a proběhla částečná
výměna oken v ZŠ.
Nákupy: byl zakoupen objekt bývalého CO
skladu – naše nová Základna, nový automobil
na rozvoz obědů a sypač pro zimní údržbu
místních komunikací.
Byl schválený nový územní plán obce.
Rok 2012
Byla realizována výstavba chodníků ve středu
obce vč. odvodnění (kanalizace) a následně na to
byla provedena celoplošná oprava hlavní cesty
III-4848 od OÚ ke Kříži za finanční spoluúčasti
obce. Proběhla výstavba splaškové kanalizace
v lokalitě Červenka a byla zahájena výstavba
splaškové kanalizace směr Tichá. Provedli jsme
odvodnění (sanaci) základů obecních bytů,
proběhla výměna oken v MŠ a oprava části střechy
Základny. V tomto roce rovněž proběhla rekonstrukce mostu směr Lhotka 48410-1.
Nákupy: minirýpadlo – malý pásový bagr
a velká sekačka na trávu – malotraktor.

Všechny roky proběhly kulturně společenské
akce pořádané nebo spolupořádané obcí:
Dětský den, pasování nových čtenářů naší
knihovny, rozloučení s deváťáky, vítání nových
občánků, obecní slavnost, rozsvícení vánočního
stromu, MF Souznění a Vánoční jarmark.

Rok 2013
Provedli jsme obnovu vodovodu v celkové
délce cca 1 km (lokalita - Drážky, Malá
Strana směr Dolní konec a v areálu ZD). Byla
realizována výstavba splaškové kanalizace
lokalita Kubečka a dokončena kanalizace
směr Tichá, manipulační plocha na hřbitově,
v ýst avba točny ve dvoře naproti pily,
oprava části střechy Základny, odvodnění
(sanace) základů ZŠ, rekonstruovaná cvičná
kuchyňka v ZŠ, provedena výměna oken
a dveří OÚ, rekonstrukce podlahy jeviště.
Vybudovali jsme nové páteřní spoje našeho
internetu.
Proběhla rekonstrukce mostu 4848-15
(naproti paní Skálové) a podařilo se zajistit
celoplošnou opravu cesty na Měrkovice (za
finanční spoluúčasti obce) vč. opravy několika
místních komunikací.
By l y z aháje ny pr ác e na pr ojek t ové
dokumentaci Navýšení kapacity ZŠ a MŠ
Kozlovice.

Každoročně probíhaly oprav y našeho
vodovodu, dílčí opravy místních komunikací,
práce na odpadovém hospodářství, údržba zeleně,
údržba hřbitova, zimní údržba komunikací,
práce na internetové síti a další stovky větších,
či menších oprav. Rovněž nesmím zapomenout
na „běžnou“ úřednickou agendu, kterou není tak
vidět, ale bez které by nic výše zmíněného nebylo.
Vypadá to jako suchý výčet úspěchů, ale ne vždy
tomu tak bylo. Dá se říci, že to byla cesta trnitá,
která není nikdy u konce. Celé úsilí stálo spoustu
bezesných nocí a někdy bylo potřeba i štěstí.
Jedna věc tu ale byla zásadní. Všichni členové
zastupitelstva rozhodovali pragmaticky ve
prospěch obce. To nám práci velice usnadňovalo. Tato klidná atmosféra se přenášela i na
vzájemnou spolupráci obce se spolky, organizacemi, školou a občany. Měli jsme tak dobrou
zpětnou vazbu, která nás vedla.
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Chci touto cestou proto poděkovat všem, kteří
se o zdárný průběh volebního období zasloužili
– místostarostovi, pracovníkům obce, zastupitelům, vedoucím a členům spolků a organizací
a všem občanům, kteří obci fandili a fandí.
I přes to všechno je mi jasné, že ne všichni
z Vás byli plně uspokojeni. Omlouvám se, ale
tento cíl je bohužel nereálný.

Náš bezplatný internet nám ušetřil: Při
průměrné ceně za připojení 500 Kč/měsíc by
občané zaplatili cca 17 mil. Kč. Obec na provoz
internetu vynaložila jen cca 1,2 mil. Kč.
Délka opraveného nebo nového vodovodu: 2 km
Délka nově vybudované splaškové kanalizace:
přes 11 km
Délka provedených oprav místních komunikací:
cca 10 km
Počet svatebních obřadů, které jsme provedli:
80 svatebních obřadů
Počet staveb, kterým bylo přiděleno nové č. p.:
46
Počet obyvatel: v roce 2010 – 2954, nyní skoro
3000
Přes účty obce prošlo: cca 200 mil. Kč (investice,
opravy, provoz, dotace, mzdy)
Zůstatek na účtech obce: cca 18 mil. Kč (+ akcie
v hodnotě více jak 3 mil. Kč)

V komunálních podmínkách je naplňování
volebních programů snadno kontrolovatelné.
Ke správné volbě ve dnech 10. a 11. října přeji
Vám i obci šťastnou ruku.
Na závěr několik, spolu možná nesouvisejících čísel, za uplynulé čtyři roky (údaje jsou
přibližné).
Počet vyřízených žádostí o informace: cca
26 000
Počet uveřejněných aktualit na webu: 1 200
aktualit a zpráv a k tomu stovky fotek a desítky
příspěvků na facebooku
Počet přístupů na náš web: cca 600 000
Počet vydaných Zpravodajů: 16
Finanční objem dotací spolkům a na kulturní
akce v obci: 4,3 mil. Kč

Jedno číslo nakonec: Odhaduji, že jsem za
uplynulé čtyři roky podepsal několik desítek tisíc
různých dokumentů. A potom mějte klidné spaní.
Ing. Miroslav Tofel, starosta obce

Zprávy z obce
Naši jubilanti
Své významné životní jubileum v měsíci červenci až září oslavili:
paní Alenka Valčíková
80 let
paní Johana Zemanová 80 let
pan Metoděj Tobola
80 let
paní Božena Buchtová 81 let
pan Štěpán Pustka
81 let
pan Miroslav Němec
84 let
paní Rozália Štefková
84 let
paní Eugenie Hanzelková 84 let
paní Vlasta Lakomá
85 let

pan Josef Tkáč
paní Marie Bordovská
paní Růžena Lovásová
paní Lenka Pustějovská
pan Jan Holub
pan Antonín Koza
pan Augustin Zeman
pan Tomáš Jalůvka
paní Emilie Pustková

85 let
85 let
85 let
85 let
86 let
86 let
86 let
87 let
88 let

paní Marie Tománková 88 let
paní Marie Kociánová
88 let
paní Drahoslava Hubeňáková 88 let
pan Václav Jurečka
88 let
paní Marie Pavlíčková
89 let
paní Vlasta Vyvialová
92 let
paní Marie Strakošová 100 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu.
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V měsíci červnu až září zemřeli:
ve věku 92 let paní Štěpánka
Machálková
ve věku 88 let paní Jiřina Pustková
ve věku 86 let pan Jan Holub
ve věku 56 let pan Pavel Miarka
ve věku 66 let pan Dušan Mikuška

Rodinám vyslovujeme hlubokou
soustrast.
OÚ – Pustková

100. narozeniny oslavila
naše spoluobčanka paní Marie Strakošová.
Jubilantku jsme navštívili a zastihli ji ve velmi dobré
kondici v kruhu svých nejbližších – rodiny.
Ještě jednou Vám, paní Marie, přejeme hodně zdraví
a Božího požehnání do dalších let.
Starosta obce

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva Obce Kozlovice
a do Senátu Parlamentu ČR
Volby do Zastupitelstva Obce Kozlovice a do
Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek
10. října 2014 v době od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 11. října 2014 v době
od 8.00 hodin do 14.00 hodin ve třech volebních
okrscích:
okrsek č. 1 - místnost pohostinství “U Kovačka“,
okrsek č. 2 - zasedací místnost v přízemí budovy
Obecního úřadu v Kozlovicích,
okrsek č. 3 - sál pohostinství „Ve Dvoře“.

předložením platného občanského průkazu nebo
cestovního pasu.
Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Pokud se nemůže některý volič ze zdravotních
důvodů dostavit osobně k volbám a chce volit,
bude mu umožněno na jeho požádání volit do
přenosné urny.
OÚ-Pu

Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

LÉKÁRNA Kozlovice
Informujeme Vás, že stávajícímu nájemci lékárny byla zaslána
výpověď z nájmu. Výpovědní lhůta je dle smlouvy 3 měsíce (pokud
nedojde k dohodě v kratším termínu). Zároveň byl zveřejněn záměr
pronájmu novým zájemcům za účelem provozování lékárny (viz úřední
deska). Noví zájemci se již přihlásili.
Všechny ostatní zprávy a informace nejsou pravdivé.
Starosta obce
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OZNÁMENÍ
Obecní úřad bude
na krmášové pondělí
(6. října 2014) uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
OÚ
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Dopravní obslužnost obce – MHD „zdarma“
Po docela složitých a zdlouhavých jednáních se
podařilo tento projekt uvést v život. Věřím, že jsme
Vás všechny dostatečně informovali o podmínkách
a možnostech této služby prostřednictvím webu
a zaslaných letáků.
Je nám jasné, že ne všichni budou moci této služby
využívat – především dojíždějící ve směru Frenštát
a do Ostravy. Nicméně věřte, že to nešlo. Udělalo se
maximum možného.
Zadarmo samozřejmě nic není. Ztrátu zaplatí
obec, ale jedná se o částku, kterou rozpočet více méně
„nepozná“. Vám občanům, používajícím tyto spoje,

ušetří miliony ročně. Je to něco podobného jako náš
bezplatný internet – „za málo peněz, hodně muziky“.
Připomínky k jízdním řádům (nejenom MHD)
podávejte nejpozději do konce září. Připomínky musí
být zcela konkrétní, prosím ale, abyste zvážili, zda
neřešíte jen svůj osobní problém. Žádosti se pokusíme zapracovat do nových jízdních řádů od prosince.
Nicméně je asi jasné, že jízdní řády nebudou nikdy
vyhovovat všem.
Pozn.: Přes Kozlovice projíždí denně více jak 110
autobusů (v obou směrech)!

Starosta obce

Výzva k řidičům
Po mnohaletých žádostech a za velkého finančního
příspěvku obecního rozpočtu se podařilo vloni opravit
cestu do Měrkovic. Bohužel mnoho řidičů takto
opravenou komunikaci pojalo jako novou závodní
dráhu a stanovenou rychlost 50 km/hod překračují
neskutečným způsobem. Ověřil jsem si, že se nejedná
jen o „cizí“ řidiče, ale i o některé domorodce, což je
zarážející. Vím, že se těšíte do práce i zpět po práci

domů , a proto spěcháte, ale věřte, že jedna nehoda
změní život natolik, že už spěchat nikdy nebudete.
Zpomalte - děkuji za pochopení.
Podobná prosba platí i pro dodržování rychlosti
na místních komunikacích, kde máme třicítku.

Místostarosta obce

Dětské hřiště
Hřiště jsme začali budovat podle plánu po
ukončení provozu MŠ – o hlavních prázdninách.
Dle plánu jsme měli skončit počátkem září, nicméně
tentokrát nám počasí skutečně nepřeje. Stále bahnitý
terén nám neumožňuje dokončit vše tak, jak jsme si
představovali.
Několik odpovědí na dotazy se kterými se
setkáváme:
- Projekt a návrh hřiště zajistila ZŠ a MŠ Kozlovice
(co na hřišti bude a kde co bude umístěno).

- Hřiště bude na zahradě mateřské školy.
- Jedná se o vlastní dětské hřiště a dopravní hřiště.
- V době provozu školky bude sloužit výhradně pro
školu.
- V podvečerních hodinách, o sobotách, nedělích,
svátcích a v době prázdnin bude hřiště přístupné
pro všechny.

Místostarosta obce

K alendář

Stolní kalendář 2015
Obec i v tomto roce vydá
stolní kalendář. Momentálně
jde kalendář do tisku. Vzhledem
k loňskému velkému zájmu
o jeho koupi je počet výtisků
navýšený o 30%, takže se snad
dostane na každého.

Starosta obce

Obec Kozlovice
Foto: Marcel Fujcik, www.panoramata.cz
Grafické zpracování a tisk: Tiskárna Kleinwächter

Kalendář 2015
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STAVBA
„Zdvojení stávajícího vedení V403 , Prosenice - Nošovice“
– vliv záměru na životní prostředí. (vedení velmi vysokého napětí)

Ministerstvem životního prostředí nám
byla zaslána dokumentace k výše uvedené
stavbě. Možnost nahlédnou do této obsáhlé
dokumentace mají všichni občané v kanceláři č. 1 Obecního úřadu v Kozlovicích nebo
na internetových stránkách CENIA , česká
informační agentura životního prostředí
(www.cenia.cz/eia) nebo na stránkách

MŽP (www.mzp.cz/eia) pod kódem záměru
MZP431. Zároveň může každý zaslat své
písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o dokumentaci na úředních deskách dotčených
krajů.
OÚ-To

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že v sobotu
11. října 2014 proběhne sběr nebezpečného
odpadu.

08.00 – 08.10 hod.
U čekárny ČSAD „U Váhy“
08.15 – 08.25 hod.
U hasičárny
08.30 – 08.40 hod.
U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku
č. p. 405, paní Pešlová
08.45 – 08.55 hod.
U bývalé sklárny
09.05 – 09.15 hod.
Ve Dvoře u restaurace „U Fojtíků“
09.20 – 09.30 hod.
U pana Pudila, č. p. 136, prodej ryb (Rybí)
09.40 – 09.50 hod.
Měrkovice u hasičárny
10.00 - 10.10 hod.
Střed obce - obecní zařízení – Sběrný dvůr
za „Vlčkovou stodolou“
10.20 – 10.20 hod.

Upozorňujeme, že nebezpečné odpady se
nebudou svážet od příjezdových komunikací,
ale z níže uvedených stanovišť.
Nebezpečným odpadem jsou: mazací
a motorové oleje, olejové filtry, tonery, použité
obaly od postřiků a různé chemikálie, zbytky
barev, laků a ředidel, autobaterie, prošlé
a nepotřebné léky, azbest apod. Dále sem patří
rozbité nebo rozebrané elektrospotřebiče.
Sběrná místa a časový harmonogram:
Horní konec u garáží ČSAD
07.30 – 07.40 hod.
Horní konec u bývalého obchodu
07.45 – 07.55 hod.
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č. p. 153, p. Uhrová

Sběr velkoobjemového odpadu
Obecní úřad Kozlovice oznamuje, že od
úterý 21. října 2013 do středy 22. října 2014
budou přistaveny kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu.

Kontejnery pro sběr velkoobjemového
odpadu budou přistaveny na těchto sběrných
místech:
Horní konec nad garážemi ČSAD u II. kříže –
odbočka k bývalému polesí
Horní konec u garáží ČSAD
Horní konec u bývalého obchodu

Do těchto kontejnerů můžete odkládat matrace, díly starého nábytku, koberce apod. Tyto
kontejnery nelze využít pro nebezpečný odpad!
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U stanoviště kontejnerů na tříděný odpad
u rod. domku č.p. 153, paní Uhrová
Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u rod.
domku č.p. 436, pan Vlastimil Krpec
U zastávky ČSAD „ U Váhy“
U hasičárny

U Lhotky na „Kolbeřáku“ naproti rod. domku
č.p. 405, paní Pešlová
U bývalé sklárny
Ve Dvoře u restaurace “U Fojtíků“
U pana Pudila, č.p. 136 – prodej ryb (Rybí)
Měrkovice u hasičárny

Oznámení ordinace praktického lékaře
vyšetřuje, a během vyšetření musí několikrát
„zvednout“ vyzvánějící telefon. Jistě by vám
to nebylo příjemné, jistě požadujete, aby se
zdravotník v ordinaci věnoval pouze vám.
Neobjednaní pacienti budou ošetřeni vždy až
po objednaných pacientech!
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY PROVÁDÍME POUZE PO OBJEDNÁNÍ.
Pacienti s akutními zdravotními obtížemi
( vysoké teploty, silné bolesti, dušnost apod.)
budou ošetřeni i bez objednání a bez čekání.
Vážení pacienti, objednávání k vyšetření
není povinné. Je to služba, kterou poskytujeme,
abyste nemuseli trávit hodiny v čekárně u lékaře
a abyste mohli ušetřený čas strávit příjemnějším
způsobem podle svých představ.

Vážení pacienti,
opakovaně upozorňuji na možnost objednat
se k vyšetření v ordinaci na konkrétní hodinu.
Objednání je možné na www.janamachalova.cz.
První přihlášení zabere kvůli ochraně osobních
údajů trochu času, každé další přihlášení je již
jednoduché – pomocí vašeho emailu a hesla,
které si zvolíte. Na výše uvedené adrese najdete
i informace o změnách ordinačních hodin (dovolená, zástupy). Pacienti, kteří nemají přístup
k internetu nebo „si s internetem nerozumí“,
se mohou dále objednávat telefonicky na telefonních číslech 558 697 117 nebo 603 549 670.
Z pohledu lékaře a sestry jednoznačně upřednostňujeme objednávání elektronickou cestou.
Opakované vyzvánění telefonu a vyřizování
telefonických požadavků na objednání zdržuje
sestru od práce s pacienty v ordinaci. Představte
si sebe jako pacienta, kterého sestra nebo lékař

MUDr. Jana Machalová

Beseda s nutričním specialistou
Ve čtvrtek 16. října v 17 hodin proběhne v naší knihovně beseda s nutričním specialitou (výživový
poradce). Po skončení besedy bude provedeno zdarma měření tělesných proporcí.
Dana Holubová, knihovnice

Připravované kulturní, sportovní a společenské akce
03. 10. 2014 • Krmášová zábava - ELECTRO
BONES
04. 10. 2014 • Pouťová diskotéka
05. 10. 2014 • Krmáš
06. 10. 2014 • Krmášová zábava
16. 10. 2014 • Beseda s nutričním specialistou
18. 10. 2014 • Po zarostlém chodníčku-pochod
18. 10. 2014 • Turistický zájezd-Hostýnské
vrchy

11. 11. 2014 • Škola-kulturní akce
14. 11. 2014 • Ruda z Ostravy
30. 11. 2014 • Rozsvícení vánočního stromu
13. 12. 2014 • Souznění - mezinárodní festival
10. 01. 2015 • Myslivecký ples
31. 01. 2015 • Farní ples
06. 02. 2015 • Maškarní ples
07. 02. 2015 • Hasičský ples
13. 02. 2015 • Poslední ples
7
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Historie Kozlovic nejen ve fotografii
Hledáme souvislosti, místa i osoby, poznáte je?
Poznáte, ze kterého roku jsou následující fotografie, a co na nich vidíte? Pokud máte k fotografiím nějaké poznatky nebo osobní zajímavé vzpomínky, pošlete je emailem, nebo osobně navštivte
Slávka Vašendu na OÚ. Email vasenda@kozlovice.cz , mobil 721 222 633, tel. 558 697 205.
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Kaple Vítězného Krista v Měrkovicích
„Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno“. I díky
této evangelijní radě požehná kapličku biskup ostravsko-opavské
diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Stane se tak v neděli
12. října o měrkovickém krmáši.
Obřad svěcení začne odpoledne v 15 hod průvodem od bývalé
měrkovské školy. Po jeho skončení bude v objektu bývalé školy,
v případě příznivého počasí před ní, následovat připomínka
225. výročí založení Měrkovic hudebním medailonem Anežky
Šenkové. Tato kozlovická rodačka se vdala do Měrkovic a stala
se studnicí lidových písní, které zaznamenal v třicátých létech
minulého století v Měrkovicích působící řídící učitel Vincenc
Socha. Těch u ní jím zapsaných písniček je více jak dvě stě.
Vybrané písničky zahraje a zazpívá cimbálová muzika vedená
J. Střalkou s cimbalistou V. Holišem.
Aleš Eliáš, Měrkovice

Kaple Vítězného Krista, foto Radek Zdražil

Zápisy a usnesení
Zápisy a usnesení ze zasedání rady a zastupitelstva obce zveřejněné ve Zpravodaji jsou
upravenou verzí (anonymizovanou) z důvodu dodržování přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce
30/2014 - Zastupitelstvo obce bere informace
starosty na vědomí a souhlasí s nimi.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Zápis č. 4-2014 ze zasedání Zastupitelstva
Obce Kozlovice konaného dne 19. 6. 2014
v 18.00 hodin v budově OÚ
Přítomno: 14 členů zastupitelstva
Omluven: 1 člen omluven (Ondřej Eliáš)
Jednání zastupitelstva se zúčastnili 4 občané.

2. Informace výborů
2.1 Kontrolní výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi
kontrolního výboru.
Pan Gola: Dne 21. 5. 2014 proběhlo v tomto roce
druhé zasedání. Kontrolní výbor provedl kontrolu
plnění usnesení Rady obce č. 3-6/2014 a kontrolu
plnění usnesení Zastupitelstva obce. č. 2-3/2014.
Výbor nemá připomínky k těmto usnesením.
31/2014 – Zastupitelstvo obce bere informace
a zápis kontrolního výboru na vědomí.
Hlasování: 14 : 0 : 0

1. Kontrola usnesení a informace starosty
Usnesení z minulého ZO jsou splněna. Starosta
podal následující informace.
- Jsou prováděny práce dle schváleného plánu
– bližší informace viz zápisy rady.
- Obec přijala dva občany obce z Úřadu práce
na tzv. VPP (veřejně prospěšné práce).
- Majitelům domů dosud nenapojených na
splaškovou kanalizaci budou postupně
rozesílané dopisy s žádosti o podání vysvětlení.
- K MHD (autobusová doprava) nejsou žádné
nové informace – čeká se na schválení KÚ
MSK.

2.2 Finanční výbor
Pan starosta předal slovo předsedovi
finančního výboru.
9
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s celoročním hospodařením obce za rok 2013,
a to bez výhrad.
Hlasování: 14 : 0 : 0

Pan Klímek: Finanční výbor se sešel dne
12. 6. 2014 na svém druhém zasedání. Na
programu byly tři body. Prvním bodem byla
zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2013,
kde se výbor seznámil se zápisem o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za tento rok.
Dle tohoto zápisu nebyly zjištěny žádné chyby
a nedostatky a rovněž nebyla uložena žádná
opatření k nápravě.
Druhým bodem jednání bylo přezkoumání
účetní závěrky obce Kozlovice za rok 2013. FV
se s touto závěrkou seznámil a doporučuje ji ke
schválení.
Třetím bodem byla inventarizační zpráva za
rok 2013. K této zprávě byl vznesen dotaz.
Pan Klímek: Čím je způsoben tak vysoký stav
pohledávek na účtu 311 – odběratelé?
Pan starosta: Výše pohledávek na účtu 311
– odběratelé, ke konci roku je způsobena tím,
že musíme do konce roku vystavit faktury za
stočné a vodné občanům a organizacím. Tyto
faktury jsou však splatné až v roce následujícím.
Skutečná dlužná částka je kolem 300 tis. Kč – to
OÚ postupně vymáhá.
32/2014 – Zastupitelstvo obce bere
informace předsedy finančního výboru
a vysvětlení starosty na vědomí.
Hlasování: 14: 0 : 0

Na základě Vyhlášky MF ze dne 22. července
2013 o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek
přísluší zastupitelstvu obce schvalovat účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni
(tj. 31. 12. předcházejícího roku).
Předložené povinné složky pro schvalování
účetní závěrky:
- Vlastní účetní závěrka – rozvaha, výkaz zisku
a ztráty, příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání dle zákona
č. 420/2004 Sb. za rok 2013
- Komentář k výsledku finančních kontrol dle
zákona č. 320/2001 Sb. za rok 2013
- Inventarizační zpráva zpracovaná v souladu
s vyhl. č. 270/2010 Sb. k 31. 12. 2013
34/2014 - Zastupitelstvo obce nezjistilo,
že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souvislosti s §
4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace
účetní jednotky. Předložené doklady ke
schválení účetní závěrky byly zpracovány
v souladu s vyhláškou a v souladu s požadavky
schval. orgánu v úplnosti.
Hlasování: 14 : 0 : 0

3. Závěrečný účet obce za rok 2013 a účetní
závěrka za rok 2013
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územního rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, byl návrh závěrečného
účtu obce za rok 2013 zveřejněn na úřední desce
Obecního úřadu Kozlovice a rovněž způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Obdrželi jej
všichni členové zastupitelstva.
Při projednávání závěrečného účtu je jeho
součástí zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření. Přezkum hospodaření provedl
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava.
Při přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Nebyly vzneseny
žádné dotazy.
33/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce Kozlovice a souhlasí

4. Kontrola rozpočtu – rozpočtové změny
Podklady o plnění rozpočtu za prvních
5 měsíců byly zaslány zastupitelům, plnění je
dle schváleného předpokladu.
Zastupitelstvu obce byl předložen návrh
rozpočtových změn a doplnění rozpočtu o nové
paragrafy – vysvětlení podal pan starosta.
Pan starosta: V porovnání s rokem 2013
jsou příjmy v rozpočtu na rok 2014 cca o 1 mil.
Kč vyšší. Na straně příjmů i výdajů přibyly
nové paragrafy (položky). U příjmů například
paragrafy:
- činnost místní správy (za pronájem sálu,
kopírování, opis vodoměru pro SmVak),
- neinvestiční dotace z pokladní správy státního
rozpočtu (příspěvek na volby do EU).
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Na straně výdajů přibyly např. paragrafy:
- speciální základní školy (příspěvek
Občanskému sdružení při dětském centru
Kopřivnice na svoz dětí 2 dětí do tohoto
zařízení)
35/2014 - ZO souhlasí s rozpočtovými
změnami v celkové výši 253 680 Kč dle
přiloženého návrhu, který je přílohou zápisu.
Hlasování: 14 : 0 : 0

K dopisu:
- Rád bych se ohradil proti slovům „nekorektní
jednání ze strany obce“.
- Jediný zákonný postup prodeje je ten, který
jsme provedli – záměr na ÚD a vlastní prodej.
- Není potřeba upozorňovat, že se jedná
o kvalifikovanou žádost, protože zastupitelstvo
se automaticky zabývá každou žádosti, kterou
obdrží. Já i těmi nepodepsanými.
- Neobdrželi jsme žádnou oficiální žádost
o odkoupení ze strany pana V. a případný
souhlas s cenou, jen zmínku v předmětném
dopise.

5. Prodej, záměr prodeje a směna pozemků
5.1 Prodej pozemku parc. č. 3037/28 k. ú.
Kozlovice
Na druhém jednání Zastupitelstva obce
v tomto roce jsme jednohlasně schválili záměr
prodeje obecního pozemku parc. č. 3037/28
k. ú. Kozlovice. Záměr byl schválen na základě
žádosti manželů Š. a tento záměr prodeje byl
v souladu se zákonem o obcích vyvěšen na
úřední desce.
Obci Kozlovice byl následně doručen dopis
pana V. s připomínkami k tomuto záměru
obce, podepsaný dvaceti třemi občany
obce. V připomínkách poukazuje pisatel na
nekorektní jednání obce s tím, že obec chce
tento pozemek prodat, aniž by jej nejdřív
nabídla spoluvlastníkům sousedních pozemků.
Dále uvádí, že pozemek patřil v minulosti jeho
předkům, kteří byli údajně pod pohrůžkami
a nátlakem nuceni jej za minulého režimu prodat.
Dále se zde cituje ze zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví o ochranném pásmu hřbitova,
které činí nejméně 100 metrů. Pisatel se v dopise
zmiňuje o zájmu koupit tento pozemek.
Pan starosta: Nad rámec svých povinností
jsem ve Zpravodaji uveřejnil několik článků pod
názvem Paragrafy bez paragrafů, abych všem,
tj. i těm méně zběhlým v zákonech, vysvětlil
některé postupy obce. Jedno z témat bylo: Jak
obec pronajímá a prodává nemovitý majetek.
Zde byl jediný možný postup dle zákona o obcích
plně vysvětlený.

Prozatím se vždycky zastupitelstvo jako celek
nakonec shodlo a nevidím důvod, aby tomu bylo
jinak i v tomto případě.
Kde je záruka, že když bude pozemek patřit
panu V., nezbuduje na něm zařízení, které bude
rušit důstojnost hřbitova a památku zesnulých
sám.
Pan Klímek: Hlasoval jsem pro záměr
prodeje, tento návrh se mi jevil jako vhodný,
postupem času jsem dospěl k závěru, že mé
rozhodnutí bylo chybné, jedná se o citlivou zónu,
nevím, zda by šlo zajistit nerušení piety hřbitova.
Kdo ví, jak by to vypadalo za 10 – 15 let, kdy
může dojít ke změně majitele pozemku. Z toho
titulu navrhuji pozemek neprodávat.
Slečna V. : Jsem dcerou pana V. Výše
zmiňovaným dopisem jsme si chtěli zajistit
možnost vystoupit na zastupitelstvu obce.
V dopise uvádíme, že máme o tento pozemek
zájem. Z hlediska historického konceptu nám
byl pozemek sebrán za směšnou cenu (uvedla
1 Kč / m 2 ) pod hrozbou fyzického násilí.
O záměru prodeje jsme se dozvěděli až z úřední
desky.
Pan V. : V roce 2004 jsme řešili zkulturnění
středu obce s panem Š. Budovu jsme panu
Š. prodali s tím, že na pozemku se nebude
provozovat hospoda, jen muzeum. Pan Š.
zrekonstruoval vše načerno. Vše bylo záhadným
způsobem zlegalizováno. Pan Š. mě poté ujistil,
že z provozovny nebude slyšet hluk, ani nedojde
k rušení nočního klidu. Proto mě překvapilo, že

Starosta se proto podivil, proč jsme od pana
V. obdrželi takový „tvrdý“ dopis o nekorektnosti
jednání ze strany obce.
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5.2 Záměr prodeje pozemku parc. č. 2928/13
a části pozemku parc. č. 2928/12 k.ú.
Kozlovice
Zastupitelstvu byla předložena žádost
manželů F. , Kozlovice 665 o odkoupení obecního
pozemku parc. č. 2928/13 a části pozemku
2928/12 k.ú. Kozlovice.
Stavební komise se shodla, že prodej
nedoporučuje. Pozemky mohou být využity např.
pro zahrádky k obecním bytům, může zde být
zřízené posezení nebo prolézačky pro děti, atp.
37/2014 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
záměr prodeje pozemku parc. č. 2928/13
a části pozemku parc. č. 2928/12.
Hlasování 14 : 0 : 0

chce nyní vybudovat venkovní posezení, které se
nachází vedle mé nemovitosti, v bezprostřední
blízkosti hřbitova.
Slečna V. : Je třeba ochránit pietu a památku
zesnulých, nevěřím, že je toto pan Š. schopen
zajistit. Obec by měla preferovat zájmy občanů
před podnikateli.
Pan V. : Nabízíme obci odkup nebo pronájem
projednávaného pozemku nebo směnu za
pozemek parc. č. 3014/7 v k. ú. Kozlovice.
Pan starosta: Obec neupřednostňuje zájmy
podnikatelů před zájmy občanů, jednalo se
pouze o schválení záměru, to neznamená
automatický prodej, přišla žádost a tu jsme byli
povinni dát na program zastupitelstva a dát
hlasovat o záměru prodeje. Domnívám se, že
když bude tento pozemek v budoucnu vlastnit
kdokoliv jiný než obec, hrozí možnost, že na
něm bude zbudováno zařízení, které bude rušit
důstojnost hřbitova a památku zesnulých.
Podle dokladů nebyl pozemek sebrán, ale
vykoupen za v té době docela vysokou cenu.
Rozhodně ne za 1 Kč / m2 jak uvedla slečna V.
Nicméně to vše je minulost, u které ani jeden
z nás nebyl přítomen, a proto doporučuji se tímto
raději dále nezabývat a nevyvolávat „vášně“.
Občan: Proč obec u takovýchto pozemků
neuvažuje o dlouhodobých pronájmech?
Pan starosta: Pronájmy pozemků schvaluje
rada obce při neveřejném jednání. V tomto
případě chtěla obec postupovat transparentně,
proto jsme to zařadili na program zastupitelstva.
Pan V. nabídnul obci směnu pozemků,
o které obec v minulosti dlouhodobě bezúspěšně
usilovala.
Václav Cviček: Návrh na směnu pozemku
přišel pozdě, obec nabízený pozemek parc.
č. 3014/7 již nepotřebuje. Objekt Fojtství byla
zchátralá ruina, kdoví, jak by vypadal dnes,
kdyby ho pan Š. neopravil.
Lukáš Gola: Já osobně problém s prodejem
nemám, hlasoval bych pro a navrhuji odročit
jednání na příští zasedání zastupitelstva.
36/2014 - Zastupitelstvo obce neschvaluje
prodej obecního pozemku parc. č. 3037/28 k. ú.
Kozlovice (ostatní plocha, manipulační plocha).
Hlasování 10 : 2 : 2

5.3 Směna pozemků – paní Ž.
ZO schválilo svým usnesením č.16/2014
záměr směny pozemků a budovy stodoly mezi
obcí Kozlovice a paní L. Ž., Kozlovice 368.
Záměr směny byl řádně vyvěšen na úřední desce.
Za účelem ocenění směňovaného majetku
byl pro jistotu vypracován znalecký posudek
č. 28-251/2014. Posudek vypracovala Ing. Hana
Kaděrová, znalkyně jmenovaná rozhodnutím
Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2009
č. j. Spr 882/2009 pro základní obor ekonomika,
odvětví ceny a odhady nemovitostí.
Z posudku vyplývá, že cena směňovaného
nemovitého majetku obce je 298 850 Kč, cena
směňovaného nemovitého majetku ze strany
paní Žáčkové je 322 240 Kč.
38/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků a budovy stodoly. Předmětem
směny ze strany obce je dle nově vyhotoveného
GP č.1502-112/2013 ze dne 10. 12. 2013
parc. č. st. 193/1 (90 m2), st. 193/5 (10 m2),
4171(82 m2), 2696/8 (282 m2), 2696/6 (247 m2),
st. 193/3 (12 m 2) a objekt stodoly, vedený
v evidenci majetku pod názvem „stodola u čp. 39
Žáček“. Celková výměra pozemků směňovaných
ze strany obce činí 723 m2. Předmětem směny
ze strany paní Ž. je parc. č. 771/3 (1345 m2).
ZO pověřuje starostu podpisem směnné
smlouvy a všemi dalšími kroky k provedení
schválené směny.
Hlasování 14 : 0 : 0
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dotaci Fotbalovému clubu Kozlovice, o. s.
dle pravidel Programu na podporu spolkové
činnosti v obci Kozlovice - aktivit v oblasti
sportu, kultury a využití volného času na rok
2014 ve výši 115 000 Kč.
Dotace bude použita na úhradu energií
(elektřina, voda, plyn), celkovou údržbu hřiště
u č. p. 521 a hřiště za Kovářovým lesem a na
dokončení výměny oken na budově č.p. 521, na
opravy omítek a vymalování po výměně oken.
Hlasování 14 : 0 : 0

6. Dotace FC Kozlovice
FC Kozlovice podal několik žádostí o dotaci
do Programu na podporu spolkové činnosti
v obci Kozlovice - aktivit v oblasti sportu, kultury
a využití volného času na rok 2014. Vzhledem
k tomu, že žádosti v součtu přesahují částku
50 tis. Kč a v zásadě se jedná ve všech případech
o dotaci na údržbu majetku a provoz téhož klubu,
bude lépe tuto dotaci schválit jako celek. Rada
proto postoupila tyto žádosti ke schválení ZO.
Rada může schvalovat dotace jen do 50 tis. Kč.
Jedna dotace ve výši 50 tis. Kč již byla FC
letos vyplacena.
Jednu z žádostí na opravu oplocení ve výši
150 tis. Kč rada vyloučila (je mimo podmínky
dotačního titulu). Tuto žádost FC opět předložil.
Štěpán Pustka: Domnívám se, že v porovnání
s ostatními spolky je FC dotován dostatečně.
Chybí mi aktivita ze strany členů klubu získat
finanční prostředky nejen z přidělených dotací,
ale i svou vlastní činností a aktivitami.
Lukáš Gola: Pokud u této dotace bude
spoluúčast 30%, jsem pro přidělení. Fotbal je
důležitou součástí každé vesnice. Areál hřiště
je veřejný prostor. Stejně tak, jako chodníky
na hřbitově, které obec buduje, jsou veřejným
prostorem.
Josef Klímek: Oprava oplocení bude na klíč?
Martin Krpec: Jedná se pouze o dodávku
materiálu. Práce si bude FC provádět sám.
Pan starosta: Je FC schopen vyčerpat
poskytnutou dotaci do 10. 12. 2014? Opravit
více, jak 300 metrů plotu v tak krátkém čase
bude náročné.
Martin Krpec: Oplocení se nebude měnit
kompletně, budeme měnit jen uhnité sloupky,
místo pletiva použijeme sítě. Jejich instalace je
jednodušší a rychlejší. Myslím si, že vše stihneme.
Josef Klímek: Co když FC nevyčerpají dotaci
do 10. 12. 2014?
Pan starosta: V tom případě by musel FC
dotaci kompletně vrátit. Kontrola auditu je
v tomto směru velmi důsledná.
Kamil Pustka: Kdo posuzoval technický stav
oplocení?
Tomáš Ulčák: Odborná firma.
39/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje

40/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje
dotaci Fotbalovému clubu Kozlovice, o. s.
ve výši 150 000 Kč na opravu kompletního
oplocení hřiště u č. p. 521. Podmínkou
přidělení dotace je provedení výběrového
řízení na dodavatele a závazek, že oprava bude
dokončena a vyúčtována nejpozději do 10. 12.
2014. Výběrové řízení bude předloženo radě
obce ke kontrole.
Hlasování 14 : 0 : 0
7. Darovací smlouva – obec Tichá
Obec (výjezdová jednotka hasičů) vlastní
nepotřebné dýchací přístroje, které by byly
při letošních inventurách vyřazeny. Jedná se
o přístroje Saturn. Celá naše jednotka je již
vybavena modernějšími přístroji Drager. O
přebytečné dýchací přístroje Saturn vyjádřila
zájem obec Tichá – jejich výjezdová jednotka.
Po dohodě obou velitelů výjezdových jednotek
jsme jim tyto přístroje přislíbili.
41/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje
předloženou darovací smlouvu a pověřuje
starostu jejím podpisem. Dárcem je Obec
Kozlovice, obdarovaným Obec Tichá
(IČ-00298476). Předmětem daru je:
Tlaková nádoba 4 ks
Ochranná maska
F1 55/200-203
4 ks
Ocelový zásobník
7 l		
2 ks
Dýchací přístroj
Saturn		
2 ks
Hlasování 14 : 0 : 0
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3 378,20 Kč / ks
6 854,00 Kč / ks
595,00 Kč / ks
1 785,00 Kč / ks
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45/2014 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí zprávu kontrolního výboru Sdružení
měst a obcí povodí Ondřejnice o provedených
kontrolách hospodaření s majetkem svazku
obcí a jeho finančními prostředky v roce 2013
ze dne 15. 1. 2014.
Hlasování 14 : 0 : 0

8. Doplnění fondu
Svým usnesením č. 46/2010 – Zastupitelstvo
obce schválilo zřízení Fondu na úpravu
zevnějšku, zásady pro jeho tvorbu a čerpání. Ve
fondu je nyní 4 200 Kč. Prostředky do tohoto
fondu jsou průběžně doplňovány dle potřeby,
podle počtu svateb v roce. V současné době je pro
letošní rok dohodnuto již víc jak 20 svatebních
obřadů.
42/2014 - Zastupitelstvo obce schvaluje
navýšení Fondu na úpravu zevnějšku
o 50 000 Kč.
Hlasování 14 : 0 : 0

9.3 Schválení pořízení nemovitého majetku
Dle nového občanského zákoníku jsou
inženýrské sítě považovány za nemovitost
(nemovitý majetek). Schválení pořízení
nemovitého majetku je v kompetenci ZO. Obec
bude v rámci obnovy vodovodu budovat úsek
nového vodovodu. V současné době probíhají
projekční práce a vyřizování potřebných
povolení. Jedná se o vodovod na Malé Straně
směr dolní konec.
Pa n s t a ro s t a : B u d e m e p o k r a č o v a t
v rekonstrukci od p. Ocelky až k benzínové
pumpě. Čekáme na zpracování projektu.
Vodovodní řád bude přesunut ze zahrad do
pozemku místní komunikace, pro snadnější
postup prací a přístup.
46/2014 – Zastupitelstvo obce schvaluje
pořízení nového nemovitého majetku výstavbu nového vodovodního řádu. Název
stavby Vodovodní řád – „KOZLOVICE
- MALÁ STRANA REKONSTRUKCE
VODOVODU“
Hlasování 14 : 0 : 0

9. Různé
9.1 Žádost o změnu územního plánu
Zastupitelstvu obce byla předložena žádost
o změnu územního plánu. Žádost podala G. Ch.,
Staroveská 79/106, Ostrava – Proskovice. Jedná
se o převedení pozemku 3803/10 k. ú. Měrkovice
na plochu pro výstavbu RD.
43/2014 - Obec nebude v průběhu
následujících 2 až 3 let dělat žádnou revizi
(změnu) územního plánu obce, proto se
k žádosti nebude vyjadřovat.
Před hlasováním o bodu 9.1 opustil místnost
zastupitel Ing. Arch. Václav Cviček.
Hlasování 13 : 0 : 0
Před projednáváním bodu 9.2 se vrátil
do místnosti zastupitel Ing. Arch. Václav
Cviček.

9.4 Stanovení počtu členů zastupitelstva pro
volby 2014
47/2014 - Zastupitelstvo obce stanovuje na
základě zákona o obcích §67 a §68 pro volební
období 2014 – 2018 počet členů zastupitelstva
obce Kozlovice na 15.
Hlasování 14 : 0 : 0

9.2 Závěrečný účet SMOPO za rok 2013
Zastupitelstvu byly předloženy podklady
o závěrečném účtu SMOPO za rok 2013.
44/2014 - Zastupitelstvo obce bere na
vědomí závěrečný účet obcí Sdružení měst
a obcí povodí Ondřejnice za rok 2013.
Závěrečný účet byl projednán a schválen
Valnou hromadou Sdružení měst a obcí
povodí Ondřejnice dne 28. 5. 2014.
Hlasování 14 : 0 : 0

9.5 Diskuze, závěr
V diskuzi se o slovo nepřihlásil nikdo
z přítomných občanů ani zastupitelů.
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Dešťová kanalizace, lokalita Červenka

Chodník u školky

Dětský den

(foto archiv obce)

Dešťová kanalizace, lokalita Červenka

2011

èíslo 3  záøí 2014

foto Wirth

foto Jakeš

Obecní slavnost

Opravené místní komunikace po kanalizaci

Koupili jsme CO sklad - naše nová Základna

(foto archiv obce)

Komplex školy a SRC

2011

Rozloučení s deváťáky

Výstavba splaškové kanalizace

Výstavba splaškové kanalizace

(foto archiv obce)

Opravené místní komunikace po kanalizaci

2011

Důchodci oslavili 25 let svého klubu

Chodník

Chodník

(foto archiv obce)

Celoplošná oprava hlavní cesty

2012

Chodníky

Nový pásový bagr

Chodníky

(foto archiv obce)

Chodník

2012

Odvodnění základů budovy obecních bytů

Oprava vodovodu

Oprava části střechy základny

(foto archiv obce)

Obecní slavnost

2012

Rozloučení s deváťáky

Zima 16. 2. 2012

Splašková kanalizace, lokalita Červenka

(foto archiv obce)

Rekonstrukce mostu směr Lhotka

2012

Manipulační plocha na hřbitově

Obecní slavnost

Naše wifi přemístěné na nový stožár T-mobile

(foto archiv obce)

Celoplošná oprava cesty na Měrkovice

2013

Obnova obecního vodovodu

Oprava mostu naproti paní Skálové

Odvodnění základů ZŠ

(foto archiv obce)

Obnova obecního vodovodu

2013

Pasování nových čtenářů knihovny

Práce na Základně

Posezení s vedoucími dětských kolektivů

(foto archiv obce)

Opravená místní komunikace na Měrkovicích

2013

Točna naproti pily

Vánoční jarmark a MF Souznění

Točna naproti pily

(foto archiv obce)

Práce v obecním lese

2013

Výměna oken a dveří na budověOÚ

Výstavba splaškové kanalizace lokalita Kubečka

Výměna podlahy jeviště

(foto archiv obce)

Vítání nových občánků

2013

Den obce

Chodníky hřbitov

Chodníky hřbitov

(foto archiv obce)

Část obecní techniky

2014

Chodníky hřbitov

Klub důchodců jsme pozvali na Základnu

Jednosměrka za školou

(foto archiv obce)

Chodníky hřbitov

2014

Oprava části střechy Základny

Oprava fasády OÚ

Oprava fasády OÚ

(foto archiv obce)

Oprava části střechy Základny

2014

Oprava podlahy v garážích hasičárny

Rozloučení s deváťáky

Oprava střechy - smuteční obřadní síň

(foto archiv obce)

Oprava fasády OÚ

2014

Výstavba mostu Ve dvoře

Výstavba dětského hřiště

foto Peloušek

Výstavba dětského hřiště

(foto archiv obce)

Škola navštívila náš sběrný dvůr

2014
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Informace ze zasedání rady obce
Zápis č. 8-2014 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 7. 7. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

7. Navýšení rychlosti obecního internetu
(konektivity)
8. Kontrola rozpočtu – rozpočtové změny
Zápis č. 10-2014 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 1. 9. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili všichni členové
rady

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Schválení smluv (výpůjčka, stavba na cizím
pozemku, příkazní, PD chodníky)
3. Schválení programu a finančního rámce na
obecní slavnost Kozlovice 2014
4. Projekt
MHD
Kozlovice
(navýšení
spoluúčasti)
5. Lékárna – výpověď

1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Oprava fasády OÚ – dodatek č. 1 SoD
3. Navýšení kapacity ZŠ a MŠ Kozlovice –
postup prací
4. Dotace z OPŽP – Systém odděleného sběru
Kozlovice
5. Opravy MK
6. Žádost o zřízení věcného břemene – Mgr. J.
7. Žádosti o umístění reklamních panelů na
pozemcích obce – volby
8. Souhlas s umístěním stavby – kanalizační
přípojka (R. J.)
9. Výpověď z nájmu bytu č. 2 (č. p. 350)
dohodou - K. K.
10. Dotace FC Kozlovice – výběrové řízení
(oplocení)
11. Stanovení termínu závěrečného zasedání
zastupitelstva

Zápis č. 9-2014 ze zasedání Rady obce
Kozlovice ze dne 4. 8. 2014
Přítomni: Jednání se zúčastnili čtyři členové
rady
Omluven: pan Lumír Červenka (čerpání dovolené)
1. Kontrola usnesení a informace starosty
2. Výpověď lékárna – schválení záměru
pronájmu
3. UDI Morava s.r.o. – dodatek č. 1 ke smlouvě
4. Smlouva o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti
5. Smlouva o smlouvě budoucí na realizaci
přeložky přípojky (ČEZ) – přístavba ZŠ
6. Smlouva o smlouvě budoucí – věcné
břemeno a právo provést stavbu (ČEZ)

Ze života školy
Co se děje ve škole
Základní škola

ekologický seminář, seminář z dějepisu,
fyziky a matematiky, praktická matematika,
technická praktika, společenskovědní
seminář, anglická konverzace, čtenářská
gramotnost a předmět finance a ekonomika,
ve kterém se žáci seznamují se základy
finanční gramotnosti;
• vyučujeme dva nepovinné předměty:
náboženství a sborový zpěv;

Ve školním roce 2014/2015
• navštěvuje základní školu 292 žáků;
• žáci jsou rozděleni do 13 tříd, z toho jsou opět
dvě první třídy;
• všechny ročníky se učí podle nově upraveného
ŠVP ZV Rosnatka;
• žákům na II. stupni nabízíme výběr volitelných
předmětů: etická výchova, můj region,
32
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• od 3. ročníku se všichni žáci učí
anglický jazyk a od 7. ročníku
druhý cizí jazyk, žáci si mohou
vybrat mezi německým
a ruským jazykem;
• máme opět širokou nabídku
volnočasových aktivit - zájmové
kroužky sportovní, keramické,
výtvarné, hudební, divadelní,
včelařský, angličtina hrou pro
nejmenší (aktuální nabídku
kroužků najdete na webových
stránkách školy);
• pro žáky jsou ve školním
roce připraveny kulturně
výchovné akce, tři z nich budou
realizovány ve škole nebo v sále
OÚ, další je vybrané divadelní
představení v Ostravě a na Den
dětí návštěva kina;
• během školního roku se
uskuteční celá řada projektů,
zahájili jsme projektem
„Vesele do školy“ na II. st.
a „Letem světem“ na I. st.,
žáci 6. třídy absolvovali se
svým novým třídním učitelem
adaptační kurz a připraveny
jsou další projekty, např. „Na
špičku stromu bez jeřábu“,
ve kterém mohou děti využít
v praxi poznatky, které se učí
v hodinách matematiky, již
tradiční projekty, ve kterých
starší žáci připravují program
pro své mladší spolužáky, např.
„Čteme dětem“, „Šesťáci učí
prvňáky“ nebo „Karneval“,
a také sportovně zaměřené
projekty.

Závěr školního roku, foto archiv škola

První místo ve sběru papíru, foto archiv škola

Aktuální informace o dění
ve škole získáte na www.skola.
kozlovice.cz.
Mgr. Jaroslava Minksová,
zástupkyně ředitelky školy

První školní den, foto archiv škola
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Mateřská škola

Chutná nám, foto archiv škola

světem tak, aby dítě zlepšovalo postupně své
vyjadřovací schopnosti, vytvořilo si o sobě i druhých
vyrovnaný obraz a získalo základní návyky,
dovednosti a morální povědomí, které by mu
umožnilo elementární samostatnost a možnost
dalšího celoživotního vzdělávání. Při volbě názvu
vzdělávacího programu jsme vycházely z vědomí,
že děti zajímá svět okolo něj, snaží se jej lépe poznat
a pochopit. Proto veškeré spontánní a řízené činnosti
během pobytu dětí v MŠ směřují k obohacování
jejich zkušeností formami experimentu, zkoumání
a především vlastní aktivity.

V letošním roce
navštěvuje naše
4 třídy v mateřské
škole 106 dětí.
Do lavic 1. tříd
základní školy
odešlo na konci
minulého školního
roku 46 dětí.
Abychom zajistili dětem klidný
a pohodový pobyt,
snažíme vytvořit

V době od 6:00 do 16:00 hodin se o děti starají
tito zaměstnanci:
Učitelky:
1. třída Motýlci
• Ivana Bražinová
• Lenka Eliášová
2. třída Sluníčka
• Miroslava Jedličková
• Lucie Halamíčková
3. třída Berušky
• Nikola Ranochová
• Pavla Košťálová
4. třída Skřítci
• Zuzana Sucháncová
• Adriana Vyviálová
• Lidmila Bělunková - asistent
pedagoga

příjemné a podnětné prostředí, aby
se zde děti cítily jako doma. Celá
budova MŠ má nově vyměněná
okna, všechny třídy a herny jsou
vybaveny novým nábytkem,
který je tří velikostních stupňů,
odpovídá počtu dětí, je estetického
vzhledu a bezpečný. Pomůcky,
hračky, náčiní, materiály a doplňky
odpovídají věku dětí, jsou průběžně
doplňovány a obnovovány. Hračky
jsou dětem volně přístupné
v regálech, košících a kontejnerech.
V současné době vrcholí práce na
celkové rekonstrukci zahrady,
která probíhala o hlavních
Ředitelka školy: Mgr. Hana
prázdninách. Hlavním cílem je
Jdeme na procházku, foto archiv škola
Ulčáková
připravit dětem pro jejich venkovní
Vedoucí učitelka mateřské školy: Bc. Lenka Eliášová
aktivity zajímavé a atraktivní prostředí odpovídající
Vedoucí kuchyně: Bc. Monika Klegová
jejich věkovým potřebám.
Kuchařky: Marcela Eliášová, Hanka Lassáková
Mateřská škola od počátku školního roku
Školnice, topič: Marie Pustková
2012/13 pracuje podle nového ŠVP s názvem
Uklízečka: Lenka Žáková
„Tři, dva, jedna, teď, poznáváme svět“, který
zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské
Jsme si vědomi, že předškolní vzdělávání
školy, navazuje na dosavadní pozitivní výsledky
podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního
společného působení všech zaměstnanců mateřské
věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém
školy a rodičů v oblasti vzdělávaní předškolních dětí.
a tělesném rozvoji a na osvojení základních
Při zpracování školního vzdělávacího programu
pravidel chování, základních životních hodnot
jsme využili odborných znalostí a zájmového
a mezilidských vztahů a k tomu směřuje naše
potencionálu učitelek. Cílem vzdělávacího
společné úsilí.
programu je rozvoj osobnosti dítěte a vytvoření
Bc. Lenka Eliášová
prvních základů soužití a komunikace s okolním
34
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Rada rodičů (dříve SRPŠ)
Z celkové vybrané částky jsou pak řešeny
příspěvky pro jednotlivé ročníky. Podněty, na
co škola potřebuje přispět, předává radě paní
ředitelka. Rada pečlivě zvažuje na základě
kalkulací naší účetní, paní Vlasty Žáčkové, na
co budou jednotlivé finanční prostředky použity
a snaží se také, aby byly využity co nejúčelněji
a rozděleny co nejspravedlivěji.
V minulém školním roce Rada rodičů přispěla
hlavně na exkurze, školní výlety, dopravu
a startovné na soutěžích, výtvarný materiál,
předplatné časopisů, mikulášské balíčky
a další (podrobný soupis najdete na webových
stránkách školy). Uvažuje také o navýšení
příspěvku na lyžařský výcvik.
Ještě jednou mi dovolte připomenout, že
Rada rodičů je tady hlavně pro děti, kterým chce
pomoci finančními prostředky zkvalitnit výuku
a různé školní i mimoškolní akce.
Zveme také rodiče letošních prvňáčků
a školkařů, aby rozšířili naše řady a mohli se tak
aktivněji podílet na chodu školy.

Vážení rodiče a ostatní přátelé školy
a školky, dovolte, abych Vás stručně informoval
o fungování a činnosti Rady rodičů.
Jedná se o dobrovolnou a neziskovou
organizaci, která vznikla za účelem napomáhat
dobrému fungování školy tím, že spravuje
finanční prostředky a přispívá na některé
vybrané školní akce. Tím pomáhá nejen dětem,
ale i rodičům, kteří tak nemusí platit některé
částky v plné výši.
Za každou třídu základní i mateřské školy
působí v Radě rodičů dva vámi zvolení zástupci,
kteří se podílejí na její činnosti a rozhodují
o finančních příspěvcích. Všichni rodiče
mají právo s nimi konzultovat své náměty
a připomínky a oslovit je s jakýmkoli problémem,
který mu pomůžou vyřešit. Rodiče se také mohou
do všech aktivit zapojit, dobrovolníci jsou vítáni!
Příjmy sdružení tvoří hlavně jednorázové
roční rodičovské příspěvky. Pro letošní školní
rok činí 270 Kč na jedno dítě v MŠ a 300 Kč pro
děti ze ZŠ (částku v tomto případě platí pouze
nejstarší sourozenec). Ostatní příjmy získává
Rada rodičů prodejem občerstvení na Dni
obce a Dětském dni. V příštím roce převezme
organizaci Dětského dne zcela na svá bedra
a přemýšlí také o organizaci dalších akcí pro děti.

Za Radu rodičů
předseda Martin Pavliska

Kulturní a sportovní život obce
DFS Valášek na začátku dalšího školního roku
Tradičně se na počátku září ohlížíme za
uplynulými prázdninami, resp. celým školním
rokem, a i nyní to nebude jinak. Letní sezóna
2014 byla pro DFS poněkud klidnější. CM
vystoupila během nedělního festivalového dne
na Colours of Ostrava 2014, malá muzička
si zahrála 1.8. na festivalu Gorolski Swieto
v Jablunkově, kde mj. část CM doprovodila
Zpěváčky z Ostravičky – Lucku a Marka Fizerovy,
23.8. jsme již v kompletní sestavě vystoupili na
Sochových národopisných slavnostech ve
Lhotce, a také samozřejmě nechybělo vystoupení
na Dni Obce Kozlovice.

Gorolski Swieto 2014, malá muzička a Fizerovi z Ostravičky,
foto Pája Prašivková
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S novým školním rokem jsme opět řešili
„personální otázku“ ve smyslu přijímání nových
členů. Jelikož konkurz do Přípravky se uskuteční
až po uzávěrce tohoto vydání Zpravodaje,
přineseme Vám článek o rozšíření členské
základny v příštím čísle, resp. na obecním webu.
Celosouborové soustředění máme
naplánováno, a již se těšíme na víkend
7. - 9. 11., opět v Kunčicích p. O., kde již budeme
připravovat vánoční pásma na nadcházející
prosincová vystoupení. Informace naleznete
na www.valasek-kozlovice.cz vč. odkazu na
fotogalerii.
Přípravka - průvod na Sochovkách 2014,
foto Pája Prašivková

Petra Prašivková

NO NAME
V pátek 6. června 2014 rozezněla areál
restaurace Na Koupališti v Kozlovicích slovenská
skupina No Name. Díky příznivému počasí si
dvouhodinový koncert nenechalo ujít téměř
tisíc návštěvníků. Igor Timko velice dobře
komunikoval s publikem a přislíbil, že se sem
opět někdy rádi vrátí.

svalové dystrofii chodit. Po skončení koncertu
byla částka předána její rodině.
Část výtěžku z koncertu byla využita na
podporu ZŠ v Kozlovicích a pro podporu
dobrovolnictví na Frýdecko-Místecku.
Za pořadatele bych ráda poděkovala hasičům
a kamarádům a všem ostatním, kteří nám
pomohli s realizací této akce, návštěvníkům
za „slušné chování“ a za sebe restauraci Na
Koupališti za výbornou spolupráci.
Petra Krpcová

No Name , foto Tamara Pustková

Jako předskokan se představil rodák
z Kozlovic a účastník Superstar Martin Ševčík.
Také on byl velmi rád, že zde mohl opět zavítat.
O příjemné zakončení večera se postarala
rocková kapela R.U.M.
Během koncertu se uskutečnila charitativní
sbírka na malou Karolínku, která nemůže kvůli

No Name s pořadateli , foto Lubomír Novotný
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Fotbalový turnaj Mini Cup 2014
s oslavou 225 let založení Měrkovic
V sobotu 28. 6. 2014 se uskutečnila akce
v Měrkovicích – 39. ročník fotbalového turnaje
Mini Cup 2014 spojený s oslavou 225 let založení
Měrkovic. Jelikož šlo o slavnostnější akci, byl
tento den obohacen doprovodným programem:
žertovný zápas Divadelní společnosti Kozlovice
proti nejkrásnějším ženám z Měrkovic, byla
to velká podívaná. Divadelníci po litém boji
obdrželi krutou porážku 6:0. Skvělým bylo
rovněž vystoupení bubeníků Kubuku - absolventi
afrických rytmů na djembe, kde si mohly hru
na tyto nástroje vyzkoušet i děti. Celý den si
mohli zcela zdarma všichni návštěvníci nechat
namalovat cokoli na tvář zkušenými malířkami.
Hřebem akce a samotných oslav byl koncert
kapely Queenie- World QUEEN tribute band
z Prahy a po koncertě pak následovala zábava
pod taktovou DJ Ols. Fotbalový turnaj vyhrál tým
z Myslíku, druhou příčku obsadil tým FC Bučina,
třetí pak FC Radegast a Měrkovice obsadily
čtvrtou příčku.
Fotky z celé akce najdete na webu
www.merkovice.cz.

MiniCup2014 , foto Radek Zdražil

Hasiči z Měrkovic oslavili 65. výročí založení sboru
30. 8. 2014 oslavili dobrovolní hasiči
z Měrkovic své 65. výročí založení sboru.
Oslava byla zahájena slavnostním průvodem
od hasičské zbrojnice v Kozlovicích do kostela
sv. Michaela Archanděla v Kozlovicích, kde
proběhla slavnostní mše. Mše byla působivá
a zaujala i ty, co nejsou duchovně založeni

a kostel příliš nenavštěvují. Dík za to panu faráři
Stanislavovi. Po mši se osazenstvo odebralo do
restaurace U Váhy, kde ve společenském sále
proběhla slavnostní valná hromada a svou řeč
přednesl současný starosta sboru Radek Zdražil.
Následně pak došlo na další bod programu, což
byla diskuze, a zde jednotlivé sbory popřály
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našemu sboru vše nej do dalších let. Do diskuze se zapojil i starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav
Tofel. Všem sborům pak byla předána památeční plaketa. Po všech oficialitách následoval oběd
a volná zábava s občerstvením. Sbor byl založen 28. 7. 1949.
Fotky z celé akce najdete na webuwww.merkovice.cz.

Hasiči, foto Edita Golová

Hasiči Kozlovice
několik medailí. Štafetu 4x100 m ovládli a v této
13. - 20. srpna proběhlo poprvé v České
disciplíně se stali mistry světa. V individuálním
republice Mistrovství světa v PS dorostů
a juniorů – letos se konalo ve Svitavách. Jan
závodu běhu na 100 m s překážkami se Pavel
probojoval až do finála, kde i přes nevydařený
Vyvial nejml. byl členem juniorské reprezentace.
Té se podařilo vyhrát a stát se mistry světa. Lukáš
rozdělovač skončil na 3. místě. Na závěr kluky
čekala královská disciplína, čili požární útok.
Tabach byl součástí dorosteneckého družstva
Díky perfektním sestřikům na pravém i levém
B – ti sice běželi mimo soutěž, ale dosahovali
proudu se umístili na 2. místě. S celkovým
taktéž výborných výsledků. U reprezentace ještě
zůstaneme. Ve dnech 6.
součtem bodů si tak
- 8. 9. se v Kazachstánu
z mistrovství světa vezou
stříbrné medaile.
konalo X. Mistrovství
Družstvo mužů
světa v požárním
sportu. V českém týmu
se letos opět zapojilo
do Moravskoslezské
samozřejmě nechyběl
ani Pavel Krpec ml. Naše
l i g y, v r á m c i k t e r é
reprezentace dosáhla
odjezdili 15 ligových
fantastických výkonů
a 10 pohárových soutěží.
Přestože natrénováno
a odnesli si domů hned
Mistři světa ve štafetě, foto Tomáš Lefner
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bylo výborně, ne vždy se dařilo dle představ.
I přes některé neúspěchy však kluci mají na kontě
hned několik umístění „na bedně“.
První zářijovou sobotu se v areálu u hasičské
zbrojnice konala již tradiční pohárová soutěž.
Do soutěže bylo přihlášeno 17 družstev
(13 mužských a 4 ženské). Z toho byly hned
3 týmy domácí. Ty se na startu ukázaly jako
první – družstvo mužů předvedlo fantastický
výkon a s docíleným časem 15,118 s si zajistili
1. místo. Našim ženám se bohužel tolik nedařilo
– díky pár zaváháním byl terč sestřiknut až ve
22. vteřině a umístily se tak na bramborové

příčce. Na trati se předvedl i tzv. kozlovický
RETROTEAM. Muži byli jako vždy v dobré
kondici a odhodlaní porazit mladší ročníky.
Bohužel došlo k nešťastnému pádu spojaře před
kádí. Docílený čas 24,169 s stačil až na 8. místo.
První místo si v mužské kategorii odneslo
již zmiňované domácí družstvo, za nimi těsně
skončila Nová Ves a třetí skončila sousední
Lhotka. Lhotka předvedla dobrý výkon
i v kategorii žen. Zde obsadila první místo, druhé
skončily Palkovice a třetí Staré město.
Od září opět probíhají v areálu hasičárny
cvičení mládeže. Mladší žáci od 6 let, každou
středu od 16-18 h. Starší žáci od 12 let, pondělky
od 16-18 h. Přibíráme i nové členy, takže se za
námi můžete dostavit na kterékoliv cvičení.
Kateřina Toflová

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

RETROTEAM, foto Ondřej Tabach

Příprava základny na domácí soutěži, foto Radmila Toflová
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Jetojednoduché,přijedukVám,zaměřímobjekt,navrhnuoptimální
řešení,spočítámcenuakdyžseVámtobudelíbit,rádvšedodám.“
Nakupte u Colemanu a zapojte se do
soutěže Smršť výher. Jen Coleman
Vám vrátí za Vaše nákupy zpět
až 20.000 Kč. Jen v Colemanu
vyhrává každý zákazník.

Nejkvalitnější česká plechová
krytina se zárukou až 40 let!
Pouze v Colemanu
za exkluzivní cenu

Za své nákupy získáváte body
- COLY a za ty můžete u nás
nakoupit zdarma materiál z naší nabídky.

od 184 Kč/m2

(vč.DPH)

Odvaděč vody do sudu

Jen v Colemanu nakoupíte kvalitní řezivo
a ještě ušetříte. Např. latě 40x60 mm,

Pouze pro držitele věrnostních karet
cena od 127 Kč/ks vč. DPH.

impregnované za nejlepší cenu na trhu.
Exkluzivní cena 16 Kč/bm
vč. DPH. Ihned k odběru!
Dále v nabídce:
prkna, hranoly,
OSB desky, palubky

Cena od 134 Kč/ks vč. DPH
za odvaděč vody pozinkovaný 80mm

V nabídce i jiné průměry a materiály
(lakovaný pozink, měď, titanzinek, hliník)

Váš poradce: David Richtar, mobil: 725 675 611
OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA,
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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PÁLENICE VE FRÝDKU – MÍSTKU
se sídlem v bývalém SELIKU
(Pionýrů 839) v MÍSTKU

začne přijímat ovoce k výrobě destilátu a
vykupovat od 4. srpna 2014
vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 17.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Za dovezených cca 10 kg jablek, 12 kg švestek
nebo 14 kg hrušek si za 30 dnů odvezete 1 litr
50% jablkovice, slivovice, hruškovice a zaplatíte
jen 145,- Kč.
Cena za vypálení z vašeho vlastního kvasu
140,-/ litr 50% alc
Cena za zpracování a vypálení z dodaného
ovoce
145,-/ litr 50% alc
Ceny jsou uvedeny včetně spotřební daně, DPH
a likvidace odpadu.

Také nabízíme:
možnost odběru destilátů stočených
v lahvích ( + 10,- )
výkup ovoce (jablek, hrušek a švestek) –
aktuální cena bude vždy oznámena.
zestaření destilátu ultrazvukem

Další informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech:
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700
41

Obecního úøadu v Kozlovicích

42

èíslo 3  záøí 2014

MASÁŽE SOL

Bolí Vás záda, jste unaveni?
Zkuste nás,

zrelaxujeme Vám tělo i duši
Nacházíme se na adrese Jarotek Dušan, Kozlovice 182 (horní konec)
V přízemí rodinného domu Vás čeká příjemné prostředí, pohoda a milý personál.
Klasická masáž
Baňkování
Aplikace bahna
Aplikace tělové svíce

245,165,od 150,65,-

Naše nabídka

Můžete si u nás zakoupit i permanentky v hodnotě:
1250,2000,- (ušetříte 450,-)

5+1 zdarma
10krát masáž

Možnost zakoupení dárkových předmětů.

Neváhejte a přijďte se na nás podívat. Můžete nás najít
i na webových stránkách www.masazesol.cz
Tel. 733 677 018
Silvie Jarotková

Těšíme se na Vás

43

telefon: 596 782 067, e-mail: ostrava@pramos.cz
více informací na www.pramos.cz

PRAMOS, pobočka Ostrava, Výstavní 11/123, Ostrava-Vítkovice
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