Veřejná schůze 12.2.2019
Přítomni: Rudolf Seifert,Milan Roubalík,Marie Krajcarová + 43 občanů Količína.
Předseda ov Radovan Kaňa zahájil schůzi a přivítal hosty .Poté oznámil,že pan Zdeněk Školoud a Ľubomír Zeman nemají
zájem dále pokračovat jako členové ov.Malým dárkem jim poděkoval za dosavadní práci pro obec.Zároveň byli představeni
navrhovaní členové pro volební období 2019-2023.Radovan Kaňa,Iva Marková,Daniel Marek,Marta Fuksová,Veronika
Očadlíková,Gabriela Nesvadbová a Tomáš Marek.
Práce na rok 2019: Vybudování chodníků ve sportovním areálu,vyměření pozemků v „opletě“,cesta k domu Fuksových.

R.Seifert.Pozdravil a poděkoval za pozvání.Zároveň oznámil občanům,že stavba vodovodního řádu by měla začít letos na
podzim,ale čeká se na schválení dotací.Cena cca 30 000 000 kč.
M.Roubalík.Oznámil,že před stavbou vodovodu se budou konat schůzky podle ulic,tak jak to bylo při budování
kanalizace.Upozornil ,že občané vlastnící domy dál od trasy vod.řádu se budou muset finančně spolupodílet.Oznámil
také,že dotace na přípojky nebudou.Na konec poděkoval za spolupráci při budování kanalizace a multifunkčního hřiště.
R.Kaňa.Oznámil,že bývalý obchod je na prodej za 2 500 000 kč.(do budoucna v plánu obchod,zázemí obce)
R.Seifert.Město nemá momentálně finance.Má ve správě spoustu objektů.Proberou to na zastupitelstvu,ale nic neslibuje.
Diskuse:
R.Kaňa.Požádal občany o podporu a spolupráci na obecních akcích.
Občan:Je pravda,že se chystají další kruhové objezdy?
R.Seifert:Ano,je v plánu ve směru na Zahnašovice,ale je problém s pozemky.Mělo by to souviset s výstavbou D49,ale o té
se momentálně mlčí,kvůli další žalobě aktivistů.Další je v plánu na Přerovské a to i s komunikací směrem k náměstí.Počítá se
i s chodníky na Bořenovskou.
Občan:Cyklostezka směrem do Holešova je zničená o zemědělců.
R.Seifert:Není to oficiální cyklostezka.Je to zpevněná cesta.A není v silách města se o ni starat.
Občan:Řidič autobusu pan Pikna z Pravčic si zkracuje cestu přes Količín.Jezdí rychle a mezi obcemi vytláčí os.auta z cesty.
R.Kaňa:Obnovíme dopravní značku zákaz vjezdu nákladním vozidlům a vozidlům nad 1,5 tuny. u domu Fuksových č.p.34
Občan:Je možné vyřešit „parkovací místo“ pana Švendy u obecního parku?Vytláčí auta zaparkovaná na tomto místě.
R.Kaňa:Není v naší moci s tím něco udělat.Je to věc policie a každého,komu auto vytlačil.
Občan:Budou se po dostavbě vodovodu opravovat chodníky v Količíně?
R.Seifert:V rozpočtu na vodovod se počítá i s opravami chodníků,ale nezaručíme,že v celé obci.
Občan:Je možné mít vod.šachtu doma,např,v garáží?
M.Roubalík:Šachta by měla být volně přístupná pro vodaře.S výjimkou přímo od VaKu.
Občan:Když si koupím vod.šachtu,musí mi jí někdo schválit?
M.Roubalík:Šachty atd.budeme řešit individuálně v průběhu stavby.

R.Seifert:Bude se měnit územní plán.Tyto změny trvají 2-3 roky.Holešov bude zádávat studii ohledně záplavového
území.Chceme,aby byl Količín vyjmut ze zápl.území.
Občan:Bylo by možné do Količína umístit kontejner na plech?
Odpověď:viz.e-mail od pí.Brezanské : V Holešově jsme umístili 7 kontejnerů na kovy na sídlištích v rámci pilotního
projektu, který potrvá do konce roku 2018 a následně se bude vyhodnocovat. Pak uvidíme, jestli budeme rozmísťovat další
kontejnery nebo ty rozmístěné stáhneme.

R.Kaňa.V naší obci přibude další sběrné místo na kontejnery a to na parkovišti u zahradnictví.
Na závěr R.Kaňa přečetl plán akcí na rok 2019 a poděkoval všem za účast.

