Komise městské části Nedvězí
Zápis ze schůze
27. 8. 2012
I. Zahájení
KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,30 hod. Dne 27. 8. 2012 v Nedvězí

II. Presence
Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli:

Za KMČ: Ing. Tomčan, Černohouzová M., Janek, MUDr. Kráčmar, Kopecký, Baláš,
Mgr. Černohouzová P., Voráč, Karabcová
Omluven: MUDr. Prokeš

Host: Městská policie - Přidal
III. Schválení zápisu z minulé schůze
Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění.

IV. Otevřené body
a) MP - oznámila, že došlo k nabourání do zdi na hřbitově, vyšetřování této události bylo
předáno policii Lutín
- MP provede kontrolu skládky za plechovou boudou, která se nachází za budovou
Jednoty
b) KMČ vyjádřila nespokojenost se způsobem komunikace ředitelství správy hřbitovů vedení nereaguje na výzvy KMČ ke správě hřbitova
c) KMČ byla upozorněna na nevyhovující stav opraveného vjezdu domu na adrese
Neklanova 17, je třeba zabezpečit, aby odtékala voda od domu, provést revizi tohoto
místa
d) pan Voráč upozornil, že v průběhu září dojde k opravě dětského hřiště, bude zde
provedena nová výsadba

V. Nové záležitosti
a) plán údržby na rok 2013:
1. údržba obecních studní (3ks - hřbitov, škola, Neklanova)
2. sekání trávy - v budově na ul. Jilemnického v majetku MmOl. - odvoz 1/14dní
3. vyplevelení odvodňovacích příkopů
4. údržba zeleně - pravidelný ořez keřů - budova na ul. Jilemnického v majetku MmOl.
a dětské hřiště
5. pravidelné odhrnování sněhu
6. sekání trávy kolem Romzy
7. čištění chodníků na hřbitově
8. sběrová sobota v jiném termínu, než jsou svátky

b) rozpočtový plán investic na rok 2013:
KMČ se usnesla a žádá o udělení částky 5 milionů na provádění investic v obci
1. zpracování projektové dokumentace a provedení výstavby veřejné komunikace v ulici
Rybniční s odbočkou k Jednotě
2. zpracování projektové dokumentace a provedení výstavby rybníčku
3. úprava zatáčky, vybudování chodníku na křižovatce ul. Jilemnického a Neklanova
4. oprava chodníků v ul. Neklanova
5. oprava a prodloužení chodníku na ul. Štůrova
6. oprava a prodloužení chodníku na ul. Jilemnického
7. výstavba chodníku ke hřbitovu + cyklostezka
8. výstavba nádrže na dešťovou vodu na zalévání hřiště
9. dopracování návrhu Ing. Tužína na výstavbu nové zastávky autobusu u kapličky do
stavu projektové přípravy a realizace
10. zpracování projektové dokumentace výsadby ovocných stromů a vyspravení cesty
z Nedvězí do Nemilan

c) KMČ urguje opravu kapličky, padající krytina ohrožuje zdraví kolemjdoucích
d) KMČ upozornila, že je třeba provést ořez stromů v obci

e) KMČ opětovně žádá o doručení kopie dopisu včetně vyčíslení pokuty pro neplnící
majitele pozemků v k. ú. Nedvězí p. č. 39/2, 39/4, 39/1, 39/6 a části pozemku p. č. 375/1.
Jedná se o travnatý pás za ploty v šířce 2 - 2,5 m v délce cca 100 m. Stále nedošlo
k posečení těchto pozemků

VI. Úkoly
Dle programu schůze

VII. Program příští schůze
Projednání bodů z dnešního jednání

VIII. Ukončení
Předseda ukončil schůzi v 19,30 hod. Příští schůze se bude konat 21. 9. 2012.

Zápis vytvořila: Petra Černohouzová

Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan

