Komise m stské ásti Nedv zí
Zápis ze sch zky
26.1.2009
I. Zahájení
KM Nedv zí svolala pravidelnou sch zku v 18,30 hod. dne 26.1.2009 v Nedv zí
II. Presence
P edsedkyn zahájila sch zku. P ítomni byli:
Za KM : p. ernohouzová, ing. Nem eková, , p.Janek, p.Karabcová, p. ernohouz,
MUDr.Krá mar, ing.Tom an
Neomluveni: p.Baláš,
III. Schválení zápisu z minulé sch ze
P edsedkyn komise p e etla zápis z minulé sch ze. Zápis byl schválen
v p e teném zn ní.
IV. Otev ené body
a) KM bere na v domí využívání ledové plochy na d tském h išti v Nedv zí a
to v období 26.12.2008 až do 20.1.2009 a dále možnost zapojení v tšího po tu
rodi na údržb d tského h išt
b)

ernohouzová informovala leny komise o provedení ov ení funk nosti
místního rozhlasu

c) KM projednala p ipomínku ob an na neodhrnování sn hu na cest
v Neklanov ulici
V. Nové záležitosti
a) KM v Nedv zí projednala stížnost na zne iš ování komunikace svozem
slámy a dále stížnost na topení pevnými palivy (kou zamo uje okolí) ve
stolárn na Prašné ulici – ob stížnosti budou ešeny ve spolupráci
s M stskou policií
b) P edsedkyn komise p. ernohouzová do p íštího jednání zjistí rozpo et
KM v Nedv zí na rok 2009
c) KM bere na v domí zápis ze setkání p edsed KM ze dne 9.12.2008
v zasedacím sále Hynaisova ulice v Olomouci
VI. Úkoly
a) na základ stížnosti ob an KM pov uje p. ernohouze k jednání na
ešení rozježd né polní cesty spojující ulici Jilemnického a Peckovu
VII. Program p íští sch ze
Projednání bod z dnešního jednání

VIII. Ukon ení
P edsedkyn ukon ila sch zi v 19,30 hod. P íští sch ze se bude konat
23.2.2009 v 18,30hod
Zápis vytvo il: Nem eková Miluše
Zápis schválil: ernohouzová Milena

