Zápis z jednání OV Količín
Datum: 7.8.2017
Místo: Obecní úřad
Účastníci: Radovan Kaňa, Ing. Marta Fuksová, Zdeněk Školoud, Iva Marková, Daniel Marek
Omluveni: Bc. Ľubomír Zeman
Neomluveni: --------------------Vyhotovil: Radovan Kaňa
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B.
ID

Program jednání
Téma
Jubilanti
Multifunkční hřiště
Oslavy 670 let Količína
Příprava na hody v obci
Termíny následujících akcí
Plán brigád

Průběh jednání
Informace z diskuse

Klasifikace

1

Jubilanti srpen / Adámek Drahomír / =>> Školoud Z., Marek D.
/ Pacourková Dagmar / =>> Fuksová M., Horák Z.
/ Hlavizna František / =>> Marková I., Kaňa R.
OV se dohodl, že od 1.1.2018 budou gratulace občanům kteří dosáhnou 50, 60,
70, 75, 80, 85, 90 a vice let.

R,U

2

Multifunkční hřiště dostává konečnou podobu. Slavnostní otevření hřiště bude v
pátek 18.8.2017 v 18 hodin. Je povoleno už hřiště používat od 8.8. 2017. Do
konce roku 2017 bude klíče vydávat p. Kaňa, č.p. 143 a rezevovat hřiště si můžou

I, R

Tuto šablonu je možné volně šířit a upravovat pod licení “CC BY 3.0” , tedy za podmínky uvedení původního autora Projectman.cz, s.r.o.

Licence: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

lidé I na tel. 732 812 937 ( p. Kaňa ) . Více informací a kalendář rezervací bude
vytvořen na webových stránkách obce www.obec-kolicin.cz

3

OV se dohodl, že k příležitosti oslav 670 let Količína proběhne v Količíně veřejná
sbírka na nový zvon do místní zvonice. Způsob provádění sbírky bude na
transparentní účet , který bude pro tuto příležitost vytvořen a také do
zapečetěných pokladniček. Zahájení sbírky bude ------------- a ukončení 30.6. 2018

R

4

Příprava hodů a způsob financování ve spolupráci s SDH Količín. Nově přijedou do
Količína zcela nové kolotoče a ve větším provedení. Bližší info k hodům najdou
občané v nejbližších dnech na webových stránkách obce a v info. tabuli.

I,

5

Rozsvěcování vánočního stromu --------------, vítání občánků leden 2018

I,

6

Brigáda na zpevnění terénu ve sport. areálu k novému hřišti ( pondělí 14.8.2017 v
16:30

R,

Pozn: Informace možno klasifikovat jako I (Informace), R (Rozhodnutí), U (Úkol)
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