
Komise městské části Nedvězí 

Zápis ze schůze 

16. 12. 2013 

I. Zahájení 

KMČ Nedvězí svolala pravidelnou schůzi v 18,00 hod. dne 16. 11. 2013 v Nedvězí 

II. Presence 

Předseda zahájil schůzi. Přítomni byli: 

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

Mgr. Černohouzová P., MUDr. Kráčmar 

III. Schválení zápisu z minulé schůze 

     Předseda komise přečetl zápis z minulé schůze. Zápis byl schválen v přečteném znění. 

IV. Otevřené body 

a) předseda KMČ informoval, že proběhlo rozsvěcení vánočního stromu a zasazení budoucího vánočního stromu na 

dětském hřišti, KMČ tímto děkuje zúčastněním a zve k účasti na dalších akcích, které se budou konat 

b) předseda KMČ upozornil, že byla odstraněna skládka za obchodem. KMČ děkuje p. Korolovi za pomoc při odstranění 

c) na Rybniční ul. proběhlo setkání s projektantem. Konzultovala se schválená varianta č. 2 projektové dokumentace 

a bylo dohodnuto, že do rekonstrukce bude zakomponována i část komunikace vedoucí k obchodu 

d) p. Voráč oznámil, že proběhlo jednání ve věci rozšíření dětského hřiště 

e) KMČ rekapitulovala události, které proběhly v roce 2013, mj.: 

. rekonstrukce chodníků 

. zájezd do termálních lázní v Laa 

. bylo poblahopřáno šesti místním jubilantům 

. Nedvězské slavnosti 

. rozsvěcení vánočního stromku a zasazení nového vánočního stromku na dětském hřišti 

. čištění Romzy 

. zavedení veřejného osvětlení a rozhlasu v ul. Rybniční 

. zaveden retardér v Neklanově ul. 

. promítání letního kina 

. stavění májky (opékání) 

. vyprojektování studií pro ul. Rybniční a pro rekultivaci místního rybníčku 

. zavedení nové linky městské hromadné dopravy do obce (linka č. 24) 

V. Nové záležitosti 

a)   KMČ žádá o ořez keřů za kapličkou 

b) KMČ vyjádřila velké poděkování za celoroční pořádání akcí turistickému oddílu mládeže Tuři, zejména pak jejich 

vedoucí, pí Soně Rokytové 

VI. Úkoly 

       Dle programu schůze 

VII. Program příští schůze 

       Projednání bodů z dnešního jednání 

VIII. Ukončení 

       Předseda ukončil schůzi v 19,00 hod. Příští schůze se bude konat 27. 1. 2014. 

 

        Zápis vytvořila: Mgr. Petra Černohouzová   Zápis schválil: Ing. Viliam Tomčan 


