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Město Příbram Pro 'ednání ZM
Odbor vnitřních věcí dne: 24.05.2021

Název bodu jednání:

Informace o odstoupení pana Ing. Víta Vejmelky zfunkce člena OV Kozičín a návrh na jmenování
nového člena pana Martina Šálka

Předkládá: Rada města Příbram

Zpracovala: Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, DiS., vedoucí OW

Projednáno: v RM dne 03.05.2021, R.usn,č.415/2021

Text usnesení RM:
Rada |. bere na vědomí

rezignaci pana lng. Víta Vejmelky z funkce člena Osadního výboru Kozičin.

||. doporučuje ZM
zvolit pana Martina Šálka členem Osadního výboru Kozičín.

Ill. u k | á d á

OW zařadil tento materiál do programu jednání Zastupitelstva města Příbram dne 24.05.2021.

.Napsala: Ivana Makošova

Návrhy na usnesení:
ZM Lbere na vědomí

rezignaci pana Ing. Víta Vejmelky z funkce člena Osadního výboru Kozičín.

II, v o I i

pana Martina Šálka členem Osadního výboru Kozičín.

Dúvodová zpráva
Dne 28.04.2021 byla na město Příbram doručena informace, od Mgr, Hany Horákové, předsedkyně
OV Kozičín, o ukončení členství pana Ing. Víta Vejmelky vOsadním výboru Kozičín, Součástí této
informace je také návrh na zvolení pana Martina Šálka novým členem osadního výboru.

Přílohy
Informace o ukončení členství v OV Kozičín a návrh na zvolení nového člena (příloha č. 1)
Zápis z jednání Osadního výboru Kozičín ze dne 23.04.2021 (příloha č. 2)
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Dobrý den, pane místostarosto,
dle naší předchozí telefonické domluvy posílám informací o volbě nového člena OV Kozičín.
Práci v osadním výboru se rozhodl ukončil pan Ing. Vít Vejmelka.
OV Kozičín navrhuje zvolit jako nového člena pana Martína Šálka, který by měl o tuto práci
zájem. Tento návrh byl na společné schůzi OV Kozičín konané dne 23.4. 2021 všemi
přítomnými jednohlasně přijat. Rádi bychom proto požádali o schválení této změny.
Nově Kozičín je tedy pan Martin Šálek,

V případě potřeby a ev. doplnění další údajů se na mě neváhejte obrátit. Vše bude také
zaneseno do zápisu a usnesení z jednání OV, který Vám můžu poslat také do mailu.
Děkujeme za kladné vyřízení.

S přáním příjemného

Mgr. Hana Horáková
OV Kozičín
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ZAPIS
z jednání osadního výboru Kozičín

konaném dne 23. 4. 2021

Datum: 23. 4. 2021
Místo: Kozičín 80
Přítomni: dle prezenční listiny

(Mgr, Hana Horáková, Ing, Petra Řeháková, Bc. Jana Nováková,
Miloš Bubeníček)

Program:

1. Odstoupní člena OV a volba nového člena OV Kozičín
2. Projednání žádosti o odkup a pronájem pozemku v Kozičíně.
3. Plánovaní úprav pozemku č. parc. 140 včetně návrhu na vybudování přípojky el. proudu
4. Výsiedky pasportizace dešťové kanalizace v obci.
5. Příprava výstavby kanalizační sítě na splaškovou kanalizaci - schůzka 11.5. v 16:00

ad 1)
Na základě vlastní žádosti se rozhodl ukončit svoje členství v osadním výboru pan Ing. Vít
Vejmelka. Osadní výbor přijal jeho rezignaci a zároveň také návrh na jmenování nového člena OV
pana Martina Šálka. Tento návrh byl jednohlasně přijat všemi přítomnými členy OV.

ad 2)
OV se dále zabýval žádostí na odkup a pronájem pozemku v k_ú
Kozičín. Osadní výbor Kozičín souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 158, která se nachází
mezi rodinným domem č.parc. 157 a komunikací č.parc, 139 v k_ú. Kozičín, jenž je dlouhodobě
užívána jako součást zahrady č.parc. 156 v k.ú. Kozičín u rodinného domu č.p.17 a již před léty
došlo k přihrazení (viz. Příloha č.1).
Osadní výbor Kozičín nesouhlasí s pronájmem a ani s prodejem žádné (myšleno zbývající) části
pozemku parc.č. 158 (ostatní plocha — ostatní komunikace) ani pozemku č.parc. 159 v k.ú. Kozičín
(vodní plocha — vodní nádrž umělá). Jedná se o veřejný prostor, kterého je v obci minimálně a
prioritou osadního výboru je takový prostor zvelebit tak, aby se dal náležitě užívat všemi obyvateli
obce, nikoli aby došlo k jakémukoliv omezení takového prostoru, případně aby z něj měl prospěch
pouze někdo. Záměr osadního výboru je tento prostor okrášlit, nádrž nechat řádně vyčistit, osadit
lavičky, provést další sadové úpravy. V nádrži, která má plochu 55 m2, se přirozeně vyskytují
divoké kachny. Jedná se o velmi malou plochu, pro kterou nechceme žádné hospodářské využití,
pro které by bylo nezbytné mimo jiné i její oplocení. Z hlediska krajinářského nemáme zájem a
oplocení nádrže pletivem či jiným plotem, ale pouze její zabezpečení např. zábradlím
z přírodního materiálu.

ad 3)
Na návrh členů OV připravila paní D.Wagnerová (odb. životního prostředí) návrh na úpravu
pozemku č. parc. 140. Záměrem OV je zrenovovat parkovou úpravu na tomto pozemku, nově
osázet pozemek dřevinami a rosílinami, vytvořit místo pro lavičky a hrací prvky pro děti. Zároveň
by na tomto pozemku mělo dojít k oddělení části určené pro kontejnerové stání, a to zejména
vhodnými křovinami. Úpravou projektu, doplněním návrhů a realizací se bude OV nadále zabývat
ve spolupráci s kompetentními úředníky města. Záměrem OV je také v uvedeném prostoru
realizovat zavedení přípojky elektrického proudu, který je nezbytný pro organizaci společenských
setkání s občany.



ad 4)
Členové OV se seznámili s výsledky průzkumu funkčnosti děšt'ové kanalizace v obci. Dle závěrů
této zprávy se jedná převážně o havarijní stav celého systému. OV bude dále iniciovat město k
řešení této záležitosti.

ad 5)
V souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizační sítě na splaškovou kanalizaci v obci dojde k
plánované schůzce osadního výboru se zástupci města. Schůzka proběhne v úterý 11 .54 2021 od
16 hod.

USNESENÍ
Přítomni zástupci osadního výboru Kozičín se na svém jednání dne 23.4. 2021 shodli na
následujícím usnesení.

Osadní \fýbor rezignaci pana lng v. Vejmelky jmenovat novým členem OV Kozičí panMartina Sálka Na tomto návrhu se všichni přítomní členové jednohlasně shodli.

Osadní výbor Kozičín souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 158, která se nachází mezi
rodinným domem č.parc. 157 a komunikací č.parc. 139 v k.ú. Kozičín,
jako součást zahrady č.parc. 156 v k.ú. Kozičín u rodinného domu č.p.17

Osadní výbor Kozičín nesouhlasí s pronájmem a ani s prodejem žádné (myšleno zbývající) části
pozemku parc.č. 158 (ostatní plocha — ostatní komunikace) ani pozemku č.parc. 159 v k.ú. Kozičín
(vodní plocha — vodní nádrž umělá). Tento prostor by měl i nadále zůstat veřejně přístupným bez
omezení.

Další jednání OV proběhne nejpozději na konci srpna 2021.

Zapsala: Mgr. Hana Osadního výboru Kozičín, dne 23.4. 2021
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